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COMARCAS

Terceira Entrância

Comarca de Alta Floresta

Diretoria Do Fórum

Portaria

P O R T A R I A N.º 078/2018/DF

 A DOUTORA MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO, MMª JUÍZA DE 

DIREITO E DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE ALTA FLORESTA, 

ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E 

DE ACORDO COM O ARTIGO 97 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 04/90, DE 

15.10.90, C/C O ARTIGO 99, § 1º E 52, XIV DA LEI Nº 4.964 DE 26.12.85.

 CONSIDERANDO que a servidora Marise Ivete Wottrich Bocardi, matrícula 

7097, gestora judiciária da Secretaria da Sexta Vara da Comarca de Alta 

Floresta, estará no usufruto de férias no período de 26/11/2018 a 

05/12/2018;

 CONSIDERANDO a necessidade de se designar servidor para substitui-la 

neste período;

 RESOLVE:

 DESIGNAR a Servidora Simone Aparecida Linares, matrícula n. 12.474, 

para exercer as atividades inerentes ao cargo de Gestor Judiciário 

Substituto – FC – da Secretaria da Sexta Vara desta Comarca durante a 

ausência da titular, no período de 26/11/2018 a 05/12/2018.

 P. R. I. Cumpra-se.

 Remeta-se cópia à Coordenadoria de Recursos Humanos do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso.

 Alta Floresta-MT, 28 de Novembro de 2018.

 MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 Juíza de Direito e Diretora do Foro

1ª Vara

Intimação
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1004150-76.2018.8.11.0007. 

REQUERENTE: SOPHIA DE OLIVEIRA DE CARVALHO REPRESENTANTE: 

RODOLFO TEOTONIO DE CARVALHO REQUERIDO: AZUL LINHAS 

AEREAS Vistos. A parte autora pugnou pela concessão dos benefícios da 

Justiça Gratuita alegando não possuir condições de arcar com o 

pagamento de custas processuais sem que isso lhe acarretasse 

prejuízos. Contudo, verifico dos autos que não consta declaração 

assinada pela requerente neste sentido. A Lei nº 1.060/50 prescrevia, em 

seu artigo 4º, que “a parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, 

mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que não está em 

condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, 

sem prejuízo próprio ou de sua família”. Pois bem. Esse dispositivo legal foi 

revogado expressamente pelo art. 1.072, III, do CPC/2015, contudo, 

encontra correspondência legislativa parcial com o caput do art. 99 do 

CPC/2015, nos seguintes termos: “O pedido de gratuidade da justiça pode 

ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso 

de terceiro no processo ou em recurso”. A interpretação que os Tribunais 

faziam desse dispositivo legal revogado era no sentido de que há a 

necessidade que a declaração seja feita sob as penas da lei e assinada 

de próprio punho pelo necessitado, ou, por advogado que detenha 

poderes para tanto, expressamente outorgados no instrumento 

procuratório. Isso porque, como a declaração de pobreza tem presunção 

juris tantum de veracidade, deve ser firmada sob as penas da lei para que, 

se eventualmente e posteriormente for constatada sua inveracidade, 

possam ser tomadas as providências legais contra quem tenha feito 

afirmação falsa. A respeito, confiramos o entendimento jurisprudencial: 

“AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. JUSTIÇA GRATUITA. 

DECLARAÇÃO DE POBREZA FIRMADA POR ADVOGADO. NECESSIDADE 

DE EXPRESSA OUTORGA. RECURSO PROVIDO. Só se presume pobre, até 

prova em contrário, para efeito da Assistência Judiciária Gratuita, quem 

afirmar essa condição, ou por seu procurador com poderes bastante para 

declarar, sob as penas da Lei. (TJ-MG; APCV 1.0479.05.098916-5/0011; 

Passos; Décima Sexta Câmara Cível; Rel. Des. Sebastião Pereira de 

Souza; Julg. 24/10/2007; DJEMG 29/02/2008)”. “PROCESSUAL CIVIL. 

JUSTIÇA GRATUITA. REQUERIMENTO. NECESSIDADE. ACOLHIMENTO. 1. 

Não há razão para se anular decisão que concedeu justiça gratuita, 

proferida nos termos da praxe judiciária. Prejudicial rejeitada. 2- para que a 

justiça gratuita seja deferida é necessário que o jurisdicionado declare, 

sob as penas da Lei, sua hipossuficiência, requerendo o benefício, nos 

termos do art. 4º da Lei nº 1.060/50, com redação dada pela Lei nº 7.510, 

de 04/07/86, atendendo aos ditames da Lei nº 7.115/83. 3. Hipótese em 

que a recorrida afirmou sua condição de pobreza na forma da Lei, por 

meio de declaração. 4. Agravo de instrumento improvido. (TRF 05ª R.; AG 

55088; Proc. 200405000101171; CE; Quarta Turma; Rel. Des. Fed. Luiz 

Alberto Gurgel de Faria; Julg. 28/09/2004; DJU 08/12/2004) LEI 1060-1950, 

art. 4” Portanto, através dessa correspondência legislativa pode-se inferir, 

sem sombra de dúvidas, que a interpretação jurisprudencial, com a 

entrada em vigor do CPC/2015, deve continuar no mesmo sentido. Pelas 

razões expostas, a fim de apreciar o pedido de Justiça Gratuita, INTIME-SE 

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

fazendo JUNTAR aos autos declaração de hipossuficiência, sob as penas 

da lei, assinadas de próprio punho, podendo tal documento ser substituído 

por declaração assinada pelo próprio advogado, desde que seja 

outorgada procuração a este com poderes expressos para tanto. Após 

decorrido tal prazo, com ou sem a tomada de tal providência pela parte 

interessada, CERTIFIQUE-SE e façam os autos CONCLUSOS. CUMPRA-SE.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004139-47.2018.8.11.0007
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1004139-47.2018.8.11.0007 

AUTOR(A): CELSO ROGERIO DA ROCHA Advogado(s) do reclamante: 

RODRIGO ALVES DE SOUZA RÉU: JOSE ALTAIR NERY Vistos. Analisando 

detidamente os autos, verifica-se que a parte requerente formulou pedido 

de justiça gratuita, juntando para tanto, declaração de hipossuficiência. 

Contudo, em que pese a parte autora ter juntado aos autos a referida 

declaração de hipossuficiência, entendo que não há nos autos elementos 

suficientes capazes de comprovar pressupostos legais para a concessão 

de gratuidade. Por essas razões, em observância ao disposto no art. 99, § 

2º, do CPC/2015 e, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, trazer aos autos documentos idôneos (declaração de imposto de 

renda, extrato bancário, comprovante de imposto de renda, conta de água 

e luz e etc) que comprovam a hipossuficiência alegada, sob pena de 

indeferimento dos benefícios da justiça gratuita. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003813-87.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE SOUZA GOLFETTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA LEITE QUADRA DA COSTA OAB - MT21075/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIO DE MOTOS BRUMAR LTDA - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1003813-87.2018.8.11.0007. AUTOR(A): 

RODRIGO DE SOUZA GOLFETTO RÉU: COMERCIO DE MOTOS BRUMAR 

LTDA - ME Vistos. Analisando detidamente os autos, verifica-se que a 

parte requerente formulou pedido de justiça gratuita, juntando para tanto, 
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declaração de hipossuficiência. Contudo, em que pese a parte autora ter 

juntado aos autos a referida declaração de hipossuficiência, entendo que 

não há nos autos elementos suficientes capazes de comprovar 

pressupostos legais para a concessão de gratuidade. Por essas razões, 

em observância ao disposto no art. 99, § 2º, do CPC/2015 e, INTIME-SE a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, trazer aos autos 

documentos idôneos (declaração de imposto de renda, extrato bancário, 

conta de água e luz e etc) que comprovam a hipossuficiência alegada, sob 

pena de indeferimento dos benefícios da justiça gratuita. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004135-10.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ISRAEL ROSA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR PINHEIRO SEGANTINE OAB - MT0013570S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1004135-10.2018.8.11.0007. AUTOR(A): 

ISRAEL ROSA DOS SANTOS RÉU: INSTITUTO NACIONAL DA 

SEGURIDADE SOCIAL - INSS Vistos. Trata-se de AÇÃO DE 

RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO AUXILIO DOENÇA - 

APOSENTADORIA INVALIDEZ COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA 

ajuizada por ISRAEL ROSA DOS SANTOS em face do INSS, ambos 

devidamente qualificados. Assevera que a despeito do preenchimento dos 

requisitos legais e do requerimento administrativo efetivado, a autarquia 

requerida negou indevidamente o benefícios previdenciário pleiteado. É o 

relatório. Decido. Recebo a inicial. DEFIRO a gratuidade de justiça diante da 

presunção de veracidade da afirmação da Requerente (pessoa física) de 

que não possui recursos suficientes para pagar as custas e as despesas 

processuais, nos termos do §3º, do Art. 99, da Lei 13.105/15. Vislumbro 

que há requerimento de tutela de urgência em caráter liminar com o 

escopo de ver implantado o benefício requerido pela Autora. Todavia, 

compulsando as provas contidas nestes autos eletrônicos, não há segura 

probabilidade do direito a respaldar a concessão, em caráter liminar, da 

tutela provisória requerida. Isto porque há dúvidas quanto à incapacidade 

laboral da parte autora e sua real condição de saúde. Pelo exposto, 

postergo a apreciação da tutela de urgência para a após a resposta da 

autarquia requerida, a qual se dará quando apresentado o laudo da perícia 

a ser realizada na parte autora, que será adiante determinada. Nos termos 

do Convênio nº 03/2013, celebrado entre a Justiça Federal e o Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, bem como do Ofício Circular nº 

276/2014-DJA/CGC e das Resoluções n.º 541/2007, n.º 305/2014, do 

Conselho da Justiça Federal e da Resolução n.º 232/2016, do Conselho 

Nacional de Justiça, NOMEIO como perito judicial DR. CHARLES MIRANDA 

MEDEIROS para efetuar perícia médica na parte autora, 

independentemente de compromisso, razão por que FIXO os honorários 

em R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), em observância à Resolução nº 

00232/2014-CNJ, sendo que a perícia realizar-se-á em dia, local e horário 

a ser designado pelo perito nomeado, que deverá informar à Secretaria da 

Vara com tempo suficiente para que proceda à INTIMAÇÃO dos 

interessados. ENCAMINHE-SE ao Sr. Perito cópia da inicial, dos quesitos 

apresentados pela parte autora, de eventuais atestados médicos e 

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

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

mencionado, arquivado na Secretaria da Vara). Estabeleço como 

QUESITOS DO JUÍZO: a) A parte autora é portadora de 

deficiência/moléstia/doença? De que tipo? b) A parte autora é incapacitada 

para trabalhar? c) A incapacidade da parte autora para o trabalho é 

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

trabalho é permanente ou temporária? Caso temporária, por quanto tempo 

é a incapacidade da autora? e) Havendo incapacidade, aproximadamente 

desde quando ela existe? f) A deficiência/moléstia/doença de que é 

portadora a parte autora encontra-se em fase evolutiva ou residual? g) 

Constatada a incapacidade para o trabalho e, não sendo possível precisar 

a época aproximada do advento desta (a incapacidade), pode-se afirmar 

que tal incapacidade decorre da evolução/agravamento da 

deficiência/moléstia/doença de que é portadora a parte autora? h) Qual a 

atividade laboral da parte autora? Desde quando exerce essa atividade? i) 

A incapacidade, se existente, é para qualquer atividade laboral ou apenas 

para a atividade habitual da parte autora? É possível a reabilitação para 

outra atividade que lhe garanta a subsistência, considerando o grau de 

instrução da autora, suas condições financeiras, idade e acesso a 

atividades de reabilitação? j) A parte autora é incapaz para a vida 

independente? k) A deficiência/moléstia de que é portadora a parte autora 

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

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

tratamento? m) O tratamento traz efeitos colaterais? Quais? n) Esses 

efeitos colaterais impedem que a parte autora exerça alguma atividade 

braçal? Uma vez designada data para realização da perícia, INTIME-SE a 

parte autora para comparecer no local, dia e horário designados para se 

submeter ao exame pericial. Em decorrência do Ofício Circular n.º 

001/2016-PFE-INSS, deixo de agendar a audiência de conciliação prevista 

no art. 334 do NCPC, diante da impossibilidade de comparecimento dos 

procuradores da autarquia requerida por insuficiência de recursos 

humanos. Após a juntada do laudo, com o encaminhamento dos autos, 

CITE-SE o requerido para, querendo, contestar o pedido no prazo de 15 

(quinze) dias (caput do art. 335 do NCPC), contados a partir do disposto 

no art. 231, devendo constar do mandado as advertências legais (art. 334 

do NCPC), bem como para a apresentação de quesitos. No mesmo ato da 

citação, INTIME-SE o requerido para se manifestar acerca do laudo 

médico, consignando que o silêncio importará na presunção de 

concordância com o laudo pericial. Posteriormente, INTIME-SE a parte 

requerente para, no prazo de 15 (dez) dias, se manifestar sobre a perícia, 

quando poderá, se for o caso, impugnar documentos e teses levantadas 

na contestação. Com a manifestação das partes ou decorrido o prazo in 

albis para tanto, REQUISITE-SE pagamento dos honorários periciais. 

Decorrido o prazo sem a resposta do INSS, certifique-se. Por fim, façam 

os autos CONCLUSOS. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1004165-45.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DANIRDO PINHEIRO BASTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1004165-45.2018.8.11.0007. 

REQUERENTE: DANIRDO PINHEIRO BASTOS REQUERIDO: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A VISTOS. 1. Sem delongas, verifica-se que os 

documentos que instruem a inicial se revelam como incompatíveis com a 

condição de hipossuficiência financeira que a lei exige para a concessão 

das benesses da justiça gratuita. 2. Assim, com fundamento no art. 99, § 

2º, do NCPC, concedo à parte autora o prazo de 15 dias para a 

comprovação concreta dos requisitos necessários à concessão do 

benefício, ou para recolhimento das custas iniciais e taxa judiciária 

devidos, sob pena de indeferimento da inicial. 3. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004191-43.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANA ROSA MARIA AGUIAR DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1004191-43.2018.8.11.0007 

AUTOR(A): ANA ROSA MARIA AGUIAR DE LIMA Advogado(s) do 

reclamante: ANA PAULA BARELLA, LUCAS BARELLA, WAGNER 

SILVEIRA FAGUNDES RÉU: INSS Vistos. ANA ROSA MARIA AGUIAR DE 

LIMA propôs a presente ação de concessão de aposentadoria rural por 

idade com pedido de tutela antecipada em face do INSS – Instituto Nacional 

do Seguro Social, aduzindo o preenchimento dos requisitos legais para a 

concessão do benefício. Vieram-me conclusos. É o breve relatório. 

Fundamento. Decido. DEFIRO a gratuidade de justiça diante da presunção 

de veracidade da afirmação da Requerente (pessoa física) de que não 
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possui recursos suficientes para pagar as custas e as despesas 

processuais, nos termos do §3º, do Art. 99, da Lei 13.105/15. No caso, 

entendo por bem postergar a análise da tutela provisória requerida, eis 

que a prova contida nos autos não é capaz de elucidar, inequivocamente, 

o exercício de atividade rural, e, por consequência, o preenchimento da 

carência exigida à espécie. CITE-SE a autarquia requerida, com o 

encaminhamento dos autos, devendo constar as advertências dos artigos 

344 e que o prazo para contestar é de sessenta (60) dias. Em decorrência 

do Ofício Circular n.º 001/2016-PFE-INSS, deixo de agendar a audiência de 

conciliação prevista no art. 334 do NCPC, diante da impossibilidade de 

comparecimento dos procuradores da autarquia requerida por 

insuficiência de recursos humanos. Após a apresentação da contestação 

ou escoado o prazo de resposta do requerido, certifique-se e intime-se a 

parte autora para manifestar-se, no prazo de 15 (quinze) dias. Por fim, 

façam os autos CONCLUSOS para as deliberações pertinentes. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Alta Floresta/MT, 26 de 

novembro de 2018. TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004222-63.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SENILVA FATIMA DE CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIANE DO AMARAL OAB - MT23772/O (ADVOGADO(A))

PATRICIA FERREIRA PAPOTI OAB - MT0020469A (ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1004222-63.2018.8.11.0007 

AUTOR(A): SENILVA FATIMA DE CAMPOS Advogado(s) do reclamante: 

JOSIANE DO AMARAL, SERGIO LUIZ DO AMARAL, PATRICIA FERREIRA 

PAPOTI RÉU: INSS Vistos. SENILVA FATIMA DE CAMPOS propôs a 

presente AÇÃO PARA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL c/c 

PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, em face do INSS – 

Instituto Nacional do Seguro Social, aduzindo o preenchimento dos 

requisitos legais para a concessão do benefício. Vieram-me conclusos. É 

o breve relatório. Fundamento. Decido. DEFIRO a gratuidade de justiça 

diante da presunção de veracidade da afirmação da Requerente (pessoa 

física) de que não possui recursos suficientes para pagar as custas e as 

despesas processuais, nos termos do §3º, do Art. 99, da Lei 13.105/15. 

No caso, entendo por bem postergar a análise da tutela provisória 

requerida, eis que a prova contida nos autos não é capaz de elucidar, 

inequivocamente, a filiação à Previdência Social desde, e, por 

consequência, o preenchimento da carência exigida à espécie. CITE-SE a 

autarquia requerida, com o encaminhamento dos autos, devendo constar 

as advertências dos artigos 344 e que o prazo para contestar é de 

sessenta (60) dias. Em decorrência do Ofício Circular n.º 

001/2016-PFE-INSS, deixo de agendar a audiência de conciliação prevista 

no art. 334 do NCPC, diante da impossibilidade de comparecimento dos 

procuradores da autarquia requerida por insuficiência de recursos 

humanos. Após a apresentação da contestação ou escoado o prazo de 

resposta do requerido, certifique-se e intime-se a parte autora para 

manifestar-se, no prazo de 15 (quinze) dias. Por fim, façam os autos 

CONCLUSOS para as deliberações pertinentes. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Alta Floresta/MT, 29 de novembro de 2018. 

TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004214-86.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO JARDIM CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

RIBEIRO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1004214-86.2018.8.11.0007 

REQUERENTE: EDUARDO JARDIM CUNHA Advogado(s) do reclamante: 

MARIA JOSE DO NASCIMENTO REQUERIDO: RIBEIRO COMERCIO DE 

EMBALAGENS LTDA - EPP Vistos. Analisando detidamente os autos, 

verifica-se que a parte requerente formulou pedido de justiça gratuita, 

juntando para tanto, declaração de hipossuficiência. Contudo, em que 

pese a parte autora ter juntado aos autos a referida declaração de 

hipossuficiência, entendo que não há nos autos elementos suficientes 

capazes de comprovar pressupostos legais para a concessão de 

gratuidade. Por essas razões, em observância ao disposto no art. 99, § 

2º, do CPC/2015 e, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, trazer aos autos documentos idôneos (declaração de imposto de 

renda, extrato bancário, conta de água e luz e etc) que comprovam a 

hipossuficiência alegada, sob pena de indeferimento dos benefícios da 

justiça gratuita. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Alta Floresta/MT, 29 

de novembro de 2018. TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001391-76.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREI ANDREACCI CARDOSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA SOARES DE ARAUJO OAB - MT16710/O (ADVOGADO(A))

ELETANA TARGINO DA SILVA PEGO OAB - MT22952/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEFERSON MAGNO DE OLIVEIRA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1001391-76.2017.8.11.0007. 

AUTOR(A): ANDREI ANDREACCI CARDOSO RÉU: JEFERSON MAGNO DE 

OLIVEIRA Vistos. Trata-se de Ação de Cobrança c/c Indenização com 

pedido de Tutela de Urgência De Natureza Cautelar, movida por ANDREI 

ANDREACCI CARDOSO, em desfavor de JEFERSON MAGNO DE 

OLIVEIRA, qualificados nos autos. A inicial veio acompanhada com 

documentos. A inicial foi recebida, oportunidade em que foi designada 

sessão de audiência de justificação prévia, no entanto não houve a 

citação do requerido. No ID 7369206, o pedido de tutela de urgência foi 

deferido, determinou-se ainda a citação por edital do requerido. No ID 

9999534, a Defensoria Pública pugnou pela nulidade da citação por edital, 

o que foi deferido no ID 10563492, e como consequência foram 

declarados nulos todos os atos processuais subsequentes. A intimação 

do requerido restou infrutífera, motivo pelo qual foi determinada a 

intimação da autora para dar prosseguimento no feito apresentando o 

endereço sob pena de extinção (ID 13389323). No ID 13583959, a parte 

requerente se manifestou, pugnando pelo julgamento antecipado da lide no 

entanto não apresentou o endereço do requerido. Vieram-me os autos 

conclusos. É o relatório. Fundamento e Decido. No caso dos autos, 

verifica-se que não foi possível proceder a citação da parte requerida, 

uma vez que ele não foi encontrada no endereço contido nos autos, 

consoante se vê na AR juntado nos autos (ID 11015557), e intimada a 

manifestar a parte autora quedou-se inerte, ademais as alegações da 

parte autora de que o requerido foi citado por edital não merecem 

prosperar, uma vez que a magistrada antecessora declarou nula a citação 

por edital e todos os atos subsequentes. Assim, vejo que, o caso 

comporta a ausência de pressupostos de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo, razão pela qual o feito 

deve ser extinto. Nesse sentido: "APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA 

– AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO ENDEREÇO CORRETO DO RÉU – 

EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ARTIGO 485, 

IV, DO CPC – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL – RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. Ausente a citação da parte requerida em 

virtude da inércia da parte autora em fornecer o endereço correto desta, 

afigura-se impositiva a extinção do feito, com fulcro no artigo 485, IV, do 

CPC, não sendo o caso de aplicação das disposições contidas no § 1º do 

mesmo dispositivo legal. (Ap 51694/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/06/2017, 

Publicado no DJE 03/07/2017).". Ante o exposto, JULGO EXTINTA a 

presente ação, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso 

IV do Código de Processo Civil. Custas já recolhidas. Sem condenação em 

honorários advocatícios. Após o trânsito em julgado, devidamente 

CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, mediante as baixas e cautelas de praxe. 

Cumpra-se o necessário.

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

Processo Número: 1001059-12.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO DA SILVA LOURENCO (REQUERENTE)

APARECIDA PAULINO DOS SANTOS LOURENCO (REQUERENTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1001059-12.2017.8.11.0007. 

REQUERENTE: CARLOS ROBERTO DA SILVA LOURENCO, APARECIDA 

PAULINO DOS SANTOS LOURENCO Vistos. Trata-se de pedido de 

expedição de alvará judicial movido por Carlos Roberto da Silva Lourenço 

e Aparecida Paulino dos Santos Lourenço, visando levantar saldo 

depositados em conta bancária referente ao recebimento de benefício 

previdenciário auxílio-doença, bem como FGTS, PIS e PASEP de 

titularidade de seu filho Marcelo dos Santos Lourenço falecido em 

03/12/2016. Com a inicial vieram os documentos de comprovação. No Id. 

6150787 foi determinado o envio de ofício à Caixa Econômica Federal 

solicitando que informações sobre os valores existentes na Conta em 

nome de Marcelo dos Santos Lourenço. Em resposta à determinação, a 

Caixa Econômica Federal apresentou ofício informando os valores 

referentes ao FGTS e conta poupança/corrente (Id. 8747331). No Id. 

8808099 foi determinada a intimação dos requerentes para manifestar-se 

acerca da inexistência de valores do recebimento referente ao benefício 

de auxílio-doença. A parte autora apresentou petição requerendo envio de 

ofício ao Banco Bradesco para que fosse informado os valores existente 

em nome de Marcelo dos Santos Lourenço referente ao recebimento do 

benefício auxílio-doença (Id 9084161). Ofício do Banco Bradesco no Id. 

10813976. No Id. 10846820 foram intimados os autores para 

manifestação. Manifestação da parte autora no Id. 11257291 solicitando 

expedição de ofício ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) para 

disponibilizar em conta de Marcelo dos Santos Lourenço, o valor referente 

ao auxílio-doença, que foi deferido por este Juízo no ID 12171956. No ID 

13984275, aportou aos autos resposta ao referido ofício, motivo pelo qual, 

a parte requerente se manifestou no ID 14469877, pleiteando pelo 

julgamento procedente do pedido de alvará e a consequente emissão do 

documento para o saque diretamente na agência do INSS. Vieram-me os 

autos conclusos. É o relatório, no essencial. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Inicialmente, faz-se necessário salientar que o alvará judicial é uma 

exceção à obrigatoriedade da realização do inventário, tratando-se de 

procedimento substitutivo do mesmo, previsto na Lei nº 6.858/80, 

regulamentado pelo Decreto 85.845/81. Cuida-se de um procedimento de 

jurisdição voluntária, que permite às partes não intentar ação de 

inventário, sempre que o falecido tenha deixado valores pecuniários a 

qualquer título não superior a 500 (quinhentas) Obrigações Reajustáveis 

do Tesouro Nacional (OTN). Os herdeiros, em tal caso, poderão levantar o 

montante por meio de alvará judicial, sem a abertura de inventário. Essa 

possibilidade somente se configura no caso de preenchidos certos 

requisitos, quais sejam, que o falecido não tenha deixado bens a 

inventariar que não os resíduos pecuniários e que não haja controvérsia 

em relação à legitimidade dos herdeiros. Pois bem. Neste sentido, vê-se 

que o pleito inaugural merece acolhimento, uma vez que os documentos 

juntados às nos autos, comprova ser a parte autora legítima para pleitear, 

em Juízo, os valores supramencionados. Dos autos também se dessume 

que os valores deixados pelo falecido não ultrapassam o limite previsto 

pela Lei nº 6.858/80 (ID 8747331). Assim sendo, DEFIRO A EXPEDIÇÃO DE 

ALVARÁ JUDICIAL autorizando os requerentes ROBERTO DA SILVA 

LOURENÇO e APARECIDA PAULINO DOS SANTOS LOURENÇO a efetuar o 

saque dos valores existentes em nome do falecido MARCELO SANTOS 

LOURENÇO, como consequência, JULGO EXTINTO o feito COM 

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

RESSALVO expressamente direitos de terceiros ou herdeiros não 

“citados” ou não mencionados no processo. EXPEÇAM-SE dois alvarás 

judiciais, com valores igualitários, um para cada demandante, uma vez que 

a retirada da quantia será feita de forma individualizada, consigno ainda 

que ambos os alvarás judiciais devem ter a transcrição da presente 

sentença. Sem custas. CIÊNCIA à Defensoria Pública. Após o trânsito em 

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

cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000878-74.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO LOIOLA DE ANDRADE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JORDANA BOLDORI OAB - MT0013915A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA AGRICOLA DE COTIA COOPERATIVA CENTRAL EM 

LIQUIDACAO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RITA PASCHOALINA DE SOUZA OAB - MT0008148S (ADVOGADO(A))

ROLFF MILANI DE CARVALHO OAB - SP84441 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1000878-74.2018.8.11.0007. 

AUTOR(A): ANTONIO LOIOLA DE ANDRADE RÉU: COOPERATIVA 

AGRICOLA DE COTIA COOPERATIVA CENTRAL EM LIQUIDACAO Vistos. 

Trata-se de ação de adjudicação compulsória proposta por ANTONIO 

LOIOLA DE ANDRADE em face de Cooperativa Agrícola de Cotia, ambos 

qualificados nos autos. A inicial veio instruída com os documentos, sendo 

recebida no ID 13220683. Contestação apresentada no ID 13860613 e 

impugnação apresentada em seguida (ID 14302241). É o relatório no 

essencial. Fundamento e decido. Em exame a narrativa das partes, 

nota-se que para a solução do presente conflito independe de novas 

provas, visto que os fatos controvertidos podem ser comprovados por 

meio de documental juntada aos autos. Com fundamento nos artigos 370 e 

371 do CPC, em que disciplinam o Princípio da Livre Apreciação Motivada 

das Provas e para que não haja procrastinação ao trâmite processual 

deste feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, CRFB), julgo desnecessária a 

produção de outras provas em audiência de instrução. Desta forma, de 

acordo com o que dispõe o artigo 355, inciso I do CPC, passo ao 

julgamento antecipado da lide e ao exame do mérito. Preliminarmente, em 

sede de contestação, a Requerida pugnou pelo deferimento dos 

benefícios da justiça gratuita, ante a insolvência evidente da massa 

liquidanda, juntando aos autos a certidão da Decisão proferida pelo Juízo 

da Liquidação Judicial, que concedeu à massa liquidanda os benefícios da 

justiça gratuita. Portanto, CONCEDO a gratuidade da justiça para a 

Requerida. Alega ainda em sede de contestação a necessidade de 

litisconsórcio passivo necessário, requerendo o chamamento no processo 

do primeiro adquirente do imóvel, Sr. Benedito Freitas, e sua esposa Sra. 

Maria Lucia de Freitas, entretanto, não há que se falar em reconhecimento 

da indispensabilidade do litisconsórcio em questão, devendo o feito 

prosseguir regularmente entre as partes, diante da documentação juntada 

comprovando que os Requerentes são os atuais possuidores do imóvel 

desta demanda. Cuida-se de pedido de adjudicação compulsória, de imóvel 

de Lote n.º 19, Quadra R-14, situado no Núcleo Urbano de Carlinda/MT, 

com área total de 500,00 m2, adquirido pelo requerente, sendo que, até o 

presente momento não fora entregue escritura pública do local ao autor, 

mesmo com o objeto sendo devidamente quitado. No caso o requerente 

fundamenta a pretensão de adjudicação compulsória com os documentos 

que comprovam a quitação do objeto, estes instruídos a exordial. 

Tratando-se a adjudicação compulsória de pura e simplesmente 

transferência registral ao requerente, que como já delineado quitou com a 

obrigação, e, em nenhum momento sofreu quaisquer investiduras 

questionando a posse, ainda assim, com o notório fato de que o requerido 

não mantem atividades na cidade do objeto em litígio, restando, conquanto, 

na impossibilidade de mudança no registro imobiliário, dada pretensão e 

deve ser reconhecida. Assim, a existência de comprovação, tanto do 

contrato de compra e venda, quanto da quitação deste por parte do autor, 

sendo apenas não registrado, em nada abala os direitos do requerente, 

sendo, portanto, direito do mesmo em realizar a mudança na escritura. É 

nesse sentido o entendimento do TJ-MT, in verbis: “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – 

CONTRATOS PARTICULARES DE VENDA E COMPRA DELINEADOS E 

FORMALIZADOS – PARTICIPAÇÃO DIRETA DA EMPRESA IMOBILIÁRIA – 

ADMINISTRADORA REPRESENTANTE DO PROPRIETÁRIO – CADEIA DE 

SUCESSÃO CONTRATUAL COMPROVADA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO 

– ADJUDICAÇÃO PROCEDENTE – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO 

PROVIDO. Se a autora cessionária teve anuência expressa da parte 

requerida, titular de domínio do imóvel, consoante formalização dos 

contratos particulares de venda e compra delineados pela própria 

empresa imobiliária administradora do loteamento, representante do 

detentor do domínio originário do loteamento em que se localiza o imóvel 

objeto da lide, comprovam a cadeia de sucessão na posse do imóvel; 

mormente, quando inexiste qualquer impugnação nesse sentido, insta que 

a adjudicação compulsória seja procedente. Provê-se o recurso para que 

o bem seja adjudicado em favor da autora apelante, sujeito ao pagamento 

dos emolumentos devidos no CRI. (Ap 68705/2017, DES. SEBASTIÃO DE 

MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

09/08/2017, Publicado no DJE 15/08/2017)”. Além do mais trago um 
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pequeno trecho em decisão do TJ-MT “(...) nos termos dos artigos 15 e 22 

do Decreto-Lei nº 58/1937, é condição indispensável à adjudicação 

compulsória a existência de um compromisso de compra e venda, bem 

como a quitação do valor pelo promitente comprador (...). (Ap 

106174/2009, DES. JURANDIR FLORÊNCIO DE CASTILHO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/03/2010, Publicado no DJE 

19/04/2010)”. Ademais, o mesmo entende o STJ, firmando pacificação 

sobre o versado “6. A quitação do preço do bem imóvel pelo comprador 

constitui pressuposto para postular sua adjudicação compulsória, 

consoante o disposto no art. 1.418 do Código Civil de 2002. (REsp 

1601575/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe 23/08/2016) ”. Cabendo ainda o uso 

do artigo 1.418 do CC/02: “Art. 1.418. O promitente comprador, titular de 

direito real, pode exigir do promitente vendedor, ou de terceiros, a quem os 

direitos deste forem cedidos, a outorga da escritura definitiva de compra e 

venda, conforme o disposto no instrumento preliminar; e, se houver 

recusa, requerer ao juiz a adjudicação do imóvel”. Deste modo, ao ficar 

evidenciada que de qualquer modo houve a celebração de um contrato, a 

lei autoriza a postulação em juízo do registro do imóvel objeto do pacto em 

nome do detentor dos direitos a ele inerente, sendo empecilho à 

transcrição forçada a comprovação pelo réu de que não recebeu o preço 

combinado, ou que inexiste o contrato de compromisso, ou qualquer outra 

causa imputável ao compromissário comprador capaz de impedir a 

tradição real do bem. Pois bem. O processo, como método utilizado pelo 

Estado para fazer atuar o Direito ao caso concreto, desenvolve-se 

através de uma série ordenada de atos das partes e do órgão judicial, 

destinados a por fim ao conflito de interesses existente. A pendência do 

processo dá lugar, entre seus participantes, a uma relação jurídica 

(relação jurídica-processual) geradora de uma série de direitos, deveres e 

ônus processuais, que vinculam as partes e o próprio Estado através do 

juiz: “iudicium est actus trium personarum”. Dentre os vários ônus 

processuais, destaca-se o da parte em comparecer a juízo quando 

chamada para se defender ou praticar algum ato de seu interesse. Ou 

seja, pelos princípios da ampla defesa e do contraditório, a parte, perante 

a qual será proferida a decisão, sempre tem garantido o seu direito de 

resposta e pronunciamento durante todo o curso do processo. Destarte, 

no caso sob comento, por versar a questão sobre direitos patrimoniais 

disponíveis, ao passo que fato objetivo narrado na exordial produz como 

conseqüência a admissão de que recebeu a ré o preço e que, mesmo 

assim, não efetivou o registro de escritura do bem. DISPOSITIVO Nos 

termo do art. 490 do CPC/2015, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial 

contido na presente ação de adjudicação compulsória proposta por 

ANTONIO LOIOLA DE ANDRADE, em face de Cooperativa Agrícola de 

Cotia, RESOLVENDO O MÉRITO, com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

CPC/2015. Portanto. DETERMINO que seja expedido o competente 

mandado judicial (carta de adjudicação), endereçado ao Cartório 

mencionado na exordial, instando-o a proceder ao registro do imóvel 

descrito na inicial com a dispensa da apresentação de certidões 

negativas, em nome do requerente ANTONIO LOIOLA DE ANDRADE. 

Condeno a requerida ao pagamento de custas e ao pagamento de 

honorários em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 

85, §§ 2º e 3º, do CPC, contudo, em virtude da concessão da justiça 

gratuita, concedida pela peculiaridade da requerida, suspendo sua 

exigibilidade pelo prazo de 5 anos, nos moldes do artigo 98, §2 e§3. Após 

o trânsito em julgado, expeça-se carta de adjudicação, servindo a mesma 

para transferência do imóvel. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1001424-32.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANE ZORTEA DA FONSECA CANDIDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA OAB - 

MT0008341S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1001424-32.2018.8.11.0007. 

AUTOR(A): MARIANE ZORTEA DA FONSECA CANDIDO RÉU: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A Vistos. Trata-se de ação de pedido cautelar de exibição 

de documentos proposta por Mariane Zortea da Fonseca Candido contra 

Ympactus Comercial Ltda., Carlos Nataniel Wanzeler, James Mattew Merril, 

Carlos Roberto Costa e Lyrua Mara Campista Wanzer, todos devidamente 

qualificados. A decisão de ID 15298864 determinou a emenda da petição 

inicial, ordenando que o polo ativo juntasse aos autos comprovação da 

hipossuficiência alegada. No ID 15868165 foi certificado o decurso de 

prazo para emenda à inicial. Vieram-me conclusos. É o breve relatório. 

Fundamento e decido. O Código de Processo Civil prevê, em seu art. 290, 

que “Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa 

de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de 

ingresso em 15 (quinze) dias.” A parte autora, devidamente intimada na 

pessoa se sua advogada, para emendar a inicial, deixou de fazê-lo, assim 

ensejando o cancelamento da distribuição. Desta feita, INDEFIRO A 

PETIÇÃO INICIAL E JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fulcro no art. 485, I, e 290, ambos do CPC, diante do não 

pagamento das custas iniciais. Isentos de custas e honorários. Deve a 

Secretaria certificar o trânsito em julgado, e, após, promover a baixa no 

distribuidor e remeter os autos ao arquivo definitivo, com as cautelas de 

estilo. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002520-82.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO LUPO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELA HOLANDA JORDAO BORGES OAB - RO6561 (ADVOGADO(A))

JORDANA BOLDORI OAB - MT0013915A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA AGRICOLA DE COTIA COOPERATIVA CENTRAL EM 

LIQUIDACAO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RITA PASCHOALINA DE SOUZA OAB - MT0008148S (ADVOGADO(A))

ROLFF MILANI DE CARVALHO OAB - SP84441 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1002520-82.2018.8.11.0007. 

AUTOR(A): PAULO SERGIO LUPO RÉU: COOPERATIVA AGRICOLA DE 

COTIA COOPERATIVA CENTRAL EM LIQUIDACAO Vistos. Trata-se de 

ação de adjudicação compulsória proposta por PAULO SERGIO LUPO em 

face de Cooperativa Agrícola de Cotia, ambos qualificados nos autos. A 

inicial veio instruída com os documentos, sendo recebida no ID 14334581. 

Contestação apresentada no ID 14460400 e impugnação apresentada em 

seguida (ID14731520). É o relatório no essencial. Fundamento e decido. 

Em exame a narrativa das partes, nota-se que para a solução do presente 

conflito independe de novas provas, visto que os fatos controvertidos 

podem ser comprovados por meio de documental juntada aos autos. Com 

fundamento nos artigos 370 e 371 do CPC, em que disciplinam o Princípio 

da Livre Apreciação Motivada das Provas e para que não haja 

procrastinação ao trâmite processual deste feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, 

CRFB), julgo desnecessária a produção de outras provas em audiência de 

instrução. Desta forma, de acordo com o que dispõe o artigo 355, inciso I 

do CPC, passo ao julgamento antecipado da lide e ao exame do mérito. 

Preliminarmente, em sede de contestação, a Requerida pugnou pelo 

deferimento dos benefícios da justiça gratuita, ante a insolvência evidente 

da massa liquidanda, juntando aos autos a certidão da Decisão proferida 

pelo Juízo da Liquidação Judicial, que concedeu à massa liquidanda os 

benefícios da justiça gratuita. Portanto, CONCEDO a gratuidade da justiça 

para a Requerida. Alega ainda em sede de contestação a necessidade de 

litisconsórcio passivo necessário, requerendo o chamamento no processo 

do primeiro adquirente do imóvel, Sr. Almir Gomes da Silva, e sua esposa 

Sra. Maria Salvador da Silva, entretanto, não há que se falar em 

reconhecimento da indispensabilidade do litisconsórcio em questão, 

devendo o feito prosseguir regularmente entre as partes, diante da 

documentação juntada comprovando que os Requerentes são os atuais 

possuidores do imóvel desta demanda. Cuida-se de pedido de adjudicação 

compulsória, de imóvel deLote n.º 08, Quadra E-3, Setor Empresarial 3, 

situado no Núcleo Urbano de Carlinda/MT, com área total de 3.000,00 m², 

adquirido pelo requerente, sendo que, até o presente momento não fora 

entregue escritura pública do local ao autor, mesmo com o objeto sendo 

devidamente quitado. No caso o requerente fundamenta a pretensão de 

adjudicação compulsória com os documentos que comprovam a quitação 

do objeto, estes instruídos a exordial. Tratando-se a adjudicação 

compulsória de pura e simplesmente transferência registral ao requerente, 

que como já delineado quitou com a obrigação, e, em nenhum momento 
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sofreu quaisquer investiduras questionando a posse, ainda assim, com o 

notório fato de que o requerido não mantem atividades na cidade do objeto 

em litígio, restando, conquanto, na impossibilidade de mudança no registro 

imobiliário, dada pretensão e deve ser reconhecida. Assim, a existência de 

comprovação, tanto do contrato de compra e venda, quanto da quitação 

deste por parte do autor, sendo apenas não registrado, em nada abala os 

direitos do requerente, sendo, portanto, direito do mesmo em realizar a 

mudança na escritura. É nesse sentido o entendimento do TJ-MT, in verbis: 

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO 

COMPULSÓRIA – CONTRATOS PARTICULARES DE VENDA E COMPRA 

DELINEADOS E FORMALIZADOS – PARTICIPAÇÃO DIRETA DA EMPRESA 

IMOBILIÁRIA – ADMINISTRADORA REPRESENTANTE DO PROPRIETÁRIO – 

CADEIA DE SUCESSÃO CONTRATUAL COMPROVADA – AUSÊNCIA DE 

IMPUGNAÇÃO – ADJUDICAÇÃO PROCEDENTE – SENTENÇA REFORMADA 

- RECURSO PROVIDO. Se a autora cessionária teve anuência expressa da 

parte requerida, titular de domínio do imóvel, consoante formalização dos 

contratos particulares de venda e compra delineados pela própria 

empresa imobiliária administradora do loteamento, representante do 

detentor do domínio originário do loteamento em que se localiza o imóvel 

objeto da lide, comprovam a cadeia de sucessão na posse do imóvel; 

mormente, quando inexiste qualquer impugnação nesse sentido, insta que 

a adjudicação compulsória seja procedente. Provê-se o recurso para que 

o bem seja adjudicado em favor da autora apelante, sujeito ao pagamento 

dos emolumentos devidos no CRI. (Ap 68705/2017, DES. SEBASTIÃO DE 

MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

09/08/2017, Publicado no DJE 15/08/2017)”. Além do mais trago um 

pequeno trecho em decisão do TJ-MT “(...) nos termos dos artigos 15 e 22 

do Decreto-Lei nº 58/1937, é condição indispensável à adjudicação 

compulsória a existência de um compromisso de compra e venda, bem 

como a quitação do valor pelo promitente comprador (...). (Ap 

106174/2009, DES. JURANDIR FLORÊNCIO DE CASTILHO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/03/2010, Publicado no DJE 

19/04/2010)”. Ademais, o mesmo entende o STJ, firmando pacificação 

sobre o versado “6. A quitação do preço do bem imóvel pelo comprador 

constitui pressuposto para postular sua adjudicação compulsória, 

consoante o disposto no art. 1.418 do Código Civil de 2002. (REsp 

1601575/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe 23/08/2016) ”. Cabendo ainda o uso 

do artigo 1.418 do CC/02: “Art. 1.418. O promitente comprador, titular de 

direito real, pode exigir do promitente vendedor, ou de terceiros, a quem os 

direitos deste forem cedidos, a outorga da escritura definitiva de compra e 

venda, conforme o disposto no instrumento preliminar; e, se houver 

recusa, requerer ao juiz a adjudicação do imóvel”. Deste modo, ao ficar 

evidenciada que de qualquer modo houve a celebração de um contrato, a 

lei autoriza a postulação em juízo do registro do imóvel objeto do pacto em 

nome do detentor dos direitos a ele inerente, sendo empecilho à 

transcrição forçada a comprovação pelo réu de que não recebeu o preço 

combinado, ou que inexiste o contrato de compromisso, ou qualquer outra 

causa imputável ao compromissário comprador capaz de impedir a 

tradição real do bem. Pois bem. O processo, como método utilizado pelo 

Estado para fazer atuar o Direito ao caso concreto, desenvolve-se 

através de uma série ordenada de atos das partes e do órgão judicial, 

destinados a por fim ao conflito de interesses existente. A pendência do 

processo dá lugar, entre seus participantes, a uma relação jurídica 

(relação jurídica-processual) geradora de uma série de direitos, deveres e 

ônus processuais, que vinculam as partes e o próprio Estado através do 

juiz: “iudicium est actus trium personarum”. Dentre os vários ônus 

processuais, destaca-se o da parte em comparecer a juízo quando 

chamada para se defender ou praticar algum ato de seu interesse. Ou 

seja, pelos princípios da ampla defesa e do contraditório, a parte, perante 

a qual será proferida a decisão, sempre tem garantido o seu direito de 

resposta e pronunciamento durante todo o curso do processo. Destarte, 

no caso sob comento, por versar a questão sobre direitos patrimoniais 

disponíveis, ao passo que fato objetivo narrado na exordial produz como 

conseqüência a admissão de que recebeu a ré o preço e que, mesmo 

assim, não efetivou o registro de escritura do bem. DISPOSITIVO Nos 

termo do art. 490 do CPC/2015, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial 

contido na presente ação de adjudicação compulsória proposta por 

PAULO SERGIO LUPO , em face de Cooperativa Agrícola de Cotia, 

RESOLVENDO O MÉRITO, com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

CPC/2015. Portanto. DETERMINO que seja expedido o competente 

mandado judicial (carta de adjudicação), endereçado ao Cartório 

mencionado na exordial, instando-o a proceder ao registro do imóvel 

descrito na inicial com a dispensa da apresentação de certidões 

negativas, em nome do requerente PAULO SERGIO LUPO. REVOGO os 

benefícios da justiça gratuita concedidos a parte autora, uma vez que a 

mesma não é beneficiária da justiça gratuita. Condeno a requerida ao 

pagamento de custas e ao pagamento de honorários em 10% sobre o 

valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, 

contudo, em virtude da concessão da justiça gratuita, concedida pela 

peculiaridade da requerida, suspendo sua exigibilidade pelo prazo de 5 

anos, nos moldes do artigo 98, §2 e§3. Após o trânsito em julgado, 

expeça-se carta de adjudicação, servindo a mesma para transferência do 

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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002721-11.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO RODRIGUES DE CAMPOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOEMIA APARECIDA DA SILVA DE CAMPOS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1002721-11.2017.8.11.0007. 

AUTOR(A): ANTONIO RODRIGUES DE CAMPOS RÉU: NOEMIA APARECIDA 

DA SILVA DE CAMPOS Vistos. Trata-se de Ação de Conversão de 

Separação Judicial em Divórcio ajuizada por ANTONIO RODRIGUES DE 

CAMPOS face de NOEMIA APARECIDA DA SILVA, ambos devidamente 

qualificados nos autos em epígrafe. A parte autora narra, em síntese, que 

se encontra separada judicialmente da parte ré desde 25/03/2009, 

pugnando pela conversão da separação em divórcio. O pedido veio 

instruído com os documentos. Recebida a inicial, foi deferido os benefícios 

da gratuidade judiciária e determinada a citação do requerido (ID 

10752819). Diante da tentativa infrutífera de realizar a citação pessoal, foi 

deferida a citação por edital (ID 11534494). Decorrido o prazo da citação 

editalícia, a Defensoria Pública, atuando como curadora especial, 

apresentou contestação por negativa geral (ID 15816720). Vieram-me os 

autos conclusos. É o breve relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. De início, 

registro que o réu em sede de contestação não alegou fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do autor, razão pela qual abstenho de 

abrir vista a parte autora para impugnar a contestação, eis que não foram 

alegadas matérias enumeradas no art. 337 do CPC/2015, assim, com base 

do em exame a narrativa das partes, nota-se que para a solução do 

presente conflito INDEPENDE de novas provas. Com fundamento nos 

artigos 370 e 371 do CPC, em que disciplinam o Princípio da Livre 

Apreciação Motivada das Provas e para que não haja procrastinação ao 

trâmite processual deste feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, CRFB), julgo 

desnecessária a produção de outras provas em audiência de instrução. 

Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I do CPC, passo ao 

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE e ao exame do mérito. Não havendo 

preliminar ou questões pendentes a serem analisadas, passo ao mérito da 

causa. O casamento e a separação judicial do casal restaram 

comprovados documentalmente nos autos. Com efeito, requer a parte 

autora a conversão da separação judicial do casal em divórcio, com o 

rompimento definitivo do vínculo matrimonial, sendo certo que não há 

notícias de bens a partilhar e que todos os filhos comuns são maiores de 

idade. É certo que, desde o advento da Emenda Constitucional n.º 

66/2010, a qual alterou a redação do art. 226, § 6º, da Constituição 

Federal, não existem mais lapsos temporais para a decretação do divórcio, 

bastando a manifestação de vontade de qualquer dos cônjuges no sentido 

de ver rompido o vínculo matrimonial que os une, sendo despicienda a 

análise de qualquer outro requisito para dissolução do casamento. Desta 

maneira, diante da manifestação apresentada na petição inicial e 

considerando que a separação judicial do casal foi de comum acordo, 

conforme se vê nos autos n.º2008/279 na data de 25/03/2009 que 

tramitou na 3ª Vara desta comarca, a procedência da ação é medida que 

se impõe. Não obstante a presente ação versar sobre direitos 

indisponíveis (ação de estado) tenho que a dilação probatória mostra-se 

desnecessária. Fica resguardado às partes, entretanto, promover futura 

ação autônoma para reclamar a partilha de bens eventualmente existentes 

que não foram declarados na presente demanda. Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTE a pretensão inicial para o fim de converter em divórcio a 

separação judicial do casal ANTONIO RODRIGUES DE CAMPOS e NOEMIA 

APARECIDA DA SILVA, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, inciso 

I, do CPC/15. Sem custas e sem condenação em honorários. Certificado o 
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trânsito em julgado, expeça-se o mandado de averbação ao Cartório de 

Registro Civil Competente. Após, o cumprimento da determinação, 

arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. Cumpra-se o 

necessário.

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

Processo Número: 1001760-36.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ADENIRD MARIA ALVES (REQUERENTE)

ELIANE MARIA ALVES FERRAREZI (REQUERENTE)

LUCIANE ABADIA ALVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1001760-36.2018.8.11.0007. 

REQUERENTE: ADENIRD MARIA ALVES, ELIANE MARIA ALVES 

FERRAREZI, LUCIANE ABADIA ALVES Vistos. Trata-se de pedido de 

expedição de alvará judicial movida por ADENIRD MARIA ALVES, ELIANE 

MARIA ALVES FERRAREZI e LUCIANE ABADIA ALVES, visando levantar 

saldo depositado em conta bancária de titularidade do Sr. JOAQUIM 

ALVES, falecido em 31/08/2000.. Com a inicial vieram os documentos de 

comprovação. No Id. 13550367 foi determinado o envio de ofício à Caixa 

Econômica Federal solicitando que informações sobre os valores 

existentes na Conta em nome do falecido. Em resposta à determinação, a 

Caixa Econômica Federal apresentou ofício informando os valores 

referentes ao PIS e FGTS e conta poupança/corrente (Id. 15035422). 

Parecer ministerial favorável ao levantamento de valores aportado no ID 

16050399. Vieram-me os autos conclusos. É o relatório, no essencial. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Inicialmente, faz-se necessário salientar que o 

alvará judicial é uma exceção à obrigatoriedade da realização do 

inventário, tratando-se de procedimento substitutivo do mesmo, previsto 

na Lei nº 6.858/80, regulamentado pelo Decreto 85.845/81. Cuida-se de um 

procedimento de jurisdição voluntária, que permite às partes não intentar 

ação de inventário, sempre que o falecido tenha deixado valores 

pecuniários a qualquer título não superior a 500 (quinhentas) Obrigações 

Reajustáveis do Tesouro Nacional (OTN). Os herdeiros, em tal caso, 

poderão levantar o montante por meio de alvará judicial, sem a abertura de 

inventário. Essa possibilidade somente se configura no caso de 

preenchidos certos requisitos, quais sejam, que o falecido não tenha 

deixado bens a inventariar que não os resíduos pecuniários e que não 

haja controvérsia em relação à legitimidade dos herdeiros. Pois bem. Neste 

sentido, vê-se que o pleito inaugural merece acolhimento, uma vez que os 

documentos juntados às nos autos, comprova ser a parte autora legítima 

para pleitear, em Juízo, os valores supramencionados. Dos autos também 

se dessume que os valores deixados pelo falecido não ultrapassam o 

limite previsto pela Lei nº 6.858/80. Assim sendo, DEFIRO A EXPEDIÇÃO 

DE ALVARÁ JUDICIAL autorizando o requerente ADENEIRD MARIA ALVES 

a efetuar o saque dos valores existentes em nome do falecido JOAQUIM 

ALVES, como consequência, JULGO EXTINTO o feito COM RESOLUÇÃO 

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

expressamente direitos de terceiros ou herdeiros não “citados” ou não 

mencionados no processo. EXPEÇA-SE alvará judicial. Sem custas. 

CIÊNCIA à Defensoria Pública. Após o trânsito em julgado, devidamente 

CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, mediante as baixas e cautelas de praxe. 

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

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

Processo Número: 1002744-20.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO TORRES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

ANDERSON TORRES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

ISAQUEU TORRES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

ANDREIA TORRES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

NILDA ANUNCIA TORRES (REQUERENTE)

SIDNEI TORRES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

ANA LUCIA TORRES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

ALANA CAROLINE ROCHA RODRIGUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1002744-20.2018.8.11.0007. 

REQUERENTE: LUCIANO TORRES DE OLIVEIRA, NILDA ANUNCIA TORRES, 

ALANA CAROLINE ROCHA RODRIGUES, ISAQUEU TORRES DE OLIVEIRA, 

SIDNEI TORRES DE OLIVEIRA, ANDREIA TORRES DE OLIVEIRA, 

ANDERSON TORRES DE OLIVEIRA, ANA LUCIA TORRES DE OLIVEIRA 

Vistos. Trata-se de pedido de expedição de alvará judicial movida por 

NILDA ANUNCIA TORRES, LUCIANO TORRES DE OLIVEIRA, ALANA 

CAROLINE ROCHA RODRIGUES, ISAQUEU TORRES DE OLIVEIRA, SIDNEI 

TORRES DE OLIVEIRA, ANDREIA TORRES DE OLIVEIRA, ANDERSON 

TORRES DE OLIVEIRA E ANA LUCIA TORRES DE OLIVEIRA, visando 

levantar saldo depositado em conta bancária de titularidade do Sr. JOÃO 

BATISTA LOPES DE OLIVEIRA, falecido em 17/06/2018. Com a inicial 

vieram os documentos de comprovação. No Id. 14857905 foi determinado 

o envio de ofício à Caixa Econômica Federal solicitando que informações 

sobre os valores existentes na Conta em nome do falecido. Em resposta à 

determinação, a Caixa Econômica Federal apresentou ofício informando os 

valores depositados em conta poupança/corrente (Id. 15918006). Parecer 

ministerial favorável ao levantamento de valores aportado no ID 16059578. 

Vieram-me os autos conclusos. É o relatório, no essencial. FUNDAMENTO 

E DECIDO. Inicialmente, faz-se necessário salientar que o alvará judicial é 

uma exceção à obrigatoriedade da realização do inventário, tratando-se 

de procedimento substitutivo do mesmo, previsto na Lei nº 6.858/80, 

regulamentado pelo Decreto 85.845/81. Cuida-se de um procedimento de 

jurisdição voluntária, que permite às partes não intentar ação de 

inventário, sempre que o falecido tenha deixado valores pecuniários a 

qualquer título não superior a 500 (quinhentas) Obrigações Reajustáveis 

do Tesouro Nacional (OTN). Os herdeiros, em tal caso, poderão levantar o 

montante por meio de alvará judicial, sem a abertura de inventário. Essa 

possibilidade somente se configura no caso de preenchidos certos 

requisitos, quais sejam, que o falecido não tenha deixado bens a 

inventariar que não os resíduos pecuniários e que não haja controvérsia 

em relação à legitimidade dos herdeiros. Pois bem. Neste sentido, vê-se 

que o pleito inaugural merece acolhimento, uma vez que os documentos 

juntados às nos autos, comprova ser a parte autora legítima para pleitear, 

em Juízo, os valores supramencionados. Dos autos também se dessume 

que os valores deixados pelo falecido não ultrapassam o limite previsto 

pela Lei nº 6.858/80. Assim sendo, DEFIRO A EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ 

JUDICIAL autorizando o requerente LUCIANO TORRES DE OLIVEIRA a 

efetuar o saque dos valores existentes em nome do falecido JOÃO 

BATISTA LOPES DE OLIVEIRA, como consequência, JULGO EXTINTO o 

feito COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

CPC/2015. RESSALVO expressamente direitos de terceiros ou herdeiros 

não “citados” ou não mencionados no processo. EXPEÇA-SE alvará 

judicial. Sem custas. CIÊNCIA à Defensoria Pública. Após o trânsito em 

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

cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1002987-61.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

J. G. F. (REQUERENTE)

LORENA SANTOS LOIOLA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1002987-61.2018.8.11.0007. 

REQUERENTE: LORENA SANTOS LOIOLA, JOAO GUILHERME FACIN 

Vistos. Trata-se de ação de retificação de registro de nascimento movida 

por JOÃO GUILHERME FACIN, menor, representado por sua genitora 

Lorena Santos Loiola. Aduz a parte autora, que houve equívoco no ato da 

lavratura do registro de nascimento do menor, tendo vista que o Cartório 

de Registro Civil deixou de constar em sua certidão de nascimento o 

sobrenome LOIOLA, (sobrenome de ascendência de sua genitora). A 

inicial veio instruída com os documentos. Pelo despacho de Id 14864256 

determinou-se a intimação do Ministério Público para se manifestar, que em 

seguida opnou favoravelmente à retificação do assento de nascimento do 

autor. Vieram-me os autos conclusos. É o relatório, na essência. 

FUNDAMENTO. DECIDO. De início, ressalto que é plenamente possível a 

alteração do registro de nascimento quando preenchidos os requisitos 

exigidos por lei e, nesse sentido, colaciono o teor do artigo 109 da Lei de 

Registros Públicos, que preconiza: Art. 109. Quem pretender que se 

restaure, supra ou retifique assentamento no Registro Civil, requererá, em 

petição fundamentada e instruída com documentos ou com indicação de 

testemunhas, que o Juiz o ordene, ouvido o órgão do Ministério Público e 

os interessados, no prazo de cinco dias, que correrá em cartório. 

(Renumerado do art. 110 pela Lei nº 6.216, de 1975). Por assim dizer, o 
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legislador facultou ao interessado pela retificação instruir o pedido apenas 

com documentos ou com indicação de testemunhas. É sabido que a regra 

geral no ordenamento jurídico é imutabilidade do nome, com exceção dos 

casos de erro de grafia, exposição ao ridículo ou se houver relevante 

razão de ordem pública, conforme artigos 56 e 57 da Lei nº 6.015/73, que 

assim dispõem: Art. 56. O interessado, no primeiro ano após ter atingido a 

maioridade civil, poderá, pessoalmente ou por procurador bastante, alterar 

o nome, desde que não prejudique os apelidos de família, averbando-se a 

alteração que será publicada pela imprensa. (Renumerado do art. 57, pela 

Lei nº 6.216, de 1975). Art. 57. A alteração posterior de nome, somente 

por exceção e motivadamente, após audiência do Ministério Público, será 

permitida por sentença do juiz a que estiver sujeito o registro, 

arquivando-se o mandado e publicando-se a alteração pela imprensa, 

ressalvada a hipótese do art. 110 desta Lei. (Redação dada pela Lei nº 

12.100, de 2009). Art. 58. O prenome será definitivo, admitindo-se, 

todavia, a sua substituição por apelidos públicos notórios. (Redação dada 

pela Lei nº 9.708, de 1998) No entanto, os documentos apresentados, 

verifica-se o menor nasceu nesta cidade de Alta Floresta-MT no dia 

24/09/2013, sendo registrado no dia 27/09/2013 como JOÃO GUILHERME 

FACIN, no entanto ao registrar o requerente, o Cartório de Registro Civil 

deixou de constar em sua certidão de nascimento o sobrenome da sua 

genitora, a saber: LOIOLA, assim, não há vedação legal nem prazo para 

acrescentar o sobrenome, desde que não haja prejuízo na identificação da 

ascendência de pessoa. É dizer, desde que não haja prejuízo à 

ancestralidade e a terceiros, seja por não haver vedação legal a tal pleito, 

seja porque a norma que dispõem sobre registro civil assim recomenda, 

porquanto o direito ao nome se encontra inserto nos direitos à 

personalidade, não podendo, assim, ser restringido sem justificativa 

plausível. Sendo assim, uma vez que a presente tem por objetivo a 

retificação do sobrenome materno (Loiola), haja vista a falta de 

ascendência do referido sobrenome e, considerando o parecer favorável 

do Ministério Público e a existência de motivação válida a autorizar a 

alteração pretendida pela autora o deferimento da demanda é medida que 

se impõe. DISPOSITIVO Diante do exposto e por tudo mais que dos autos 

consta, com fundamento no § 4º do artigo 109 da Lei nº 6.015/73 e, em 

consonância com o parecer ministerial, JULGO PROCEDENTE o presente 

pedido de retificação de registro civil, para o fim de DETERMINAR a 

ALTERAÇÃO no assento de nascimento de João Guilherme Facin, 

registrado no Cartório de Registro Civil, Cartório Dalla Riva – 2º Ofício, o 

qual PASSARÁ A SE CHAMAR JOÃO GUILHERME FACIN LOIOLA. CIÊNCIA 

ao Ministério Público e à Defensoria Pública. Isentos de custas e despesas 

processuais, dada a gratuidade de justiça. Sem condenação em 

honorários. Após o trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO, 

EXPEÇA-SE mandado de averbação ao Cartório de Registro Civil, Cartório 

Dalla Riva – 2º Ofício (consignando que deverá ser retificado o nome 

JOÃO GUILHERME FACIN LOIOLA), determinando ao Senhor Oficial que 

encaminhe, no prazo de cinco (05) dias, certidão do referido registro para 

que seja anexado a estes autos, informando que o feito corre sob o pálio 

da Justiça Gratuita. Aportando a certidão de nascimento devidamente 

retificadas neste feito, INTIME-SE a requerente para retirá-la, no prazo de 

cinco (05) dias, mediante termo nos autos. Após o cumprimento de todas 

as determinações constantes da presente, ARQUIVE-SE o presente, 

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

Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000523-98.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELSON NOVAIS DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

IDEME MARIA MARQUES RODRIGUES - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADILSON DE SOUZA BRANDAO JUNIOR OAB - SP357723 

(ADVOGADO(A))

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Processo: 1000523-98.2017.8.11.0007. 

AUTOR(A): ELSON NOVAIS DOS SANTOS RÉU: IDEME MARIA MARQUES 

RODRIGUES - ME, ESTADO DE MATO GROSSO, DIAGNOSTICOS DA 

AMERICA S.A . Vistos. Em preparação para o julgamento de mérito, 

DETERMINO a intimação das partes para especificarem as provas que 

pretendem produzir, justificando sua pertinência, no prazo de 15 (quinze) 

dias, advertindo-os de que o silencio acarretara no julgamento imediato. 

Depois de cumprido o acima determinado, certifique-se e façam os autos 

conclusos. Alta Floresta/MT, 27 de novembro de 2018. Tibério de Lucena 

Batista Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1001404-41.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIDES CARDOSO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA OAB - 

MT0008341S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELVIRA MARIA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1001404-41.2018.8.11.0007. REQUERENTE: 

ALCIDES CARDOSO DOS SANTOS REQUERIDO: ELVIRA MARIA DOS 

SANTOS Vistos. Ante a manifestação da Defensoria Pública na qualidade 

de curadora da parte requerida e cota ministerial apresentada, INTIME-SE a 

parte requerente, para, no prazo de 15 (quinze) dias, pugnar o que 

entender de direito. Decorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE. Cumpra-se o 

necessário.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003504-66.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUZ ENERGY ENGENHARIA LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME VIANNA FERRAZ DE CAMARGO OAB - SP249451 

(ADVOGADO(A))

OMAR AUGUSTO LEITE MELO OAB - SP185683 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1003504-66.2018.8.11.0007 

AUTOR(A): LUZ ENERGY ENGENHARIA LTDA Advogado(s) do 

reclamante: GUILHERME VIANNA FERRAZ DE CAMARGO RÉU: FAZENDA 

PUBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO Vistos. Trata-se de Ação 

Anulação débito fiscal ajuizada por Luz Energy Engenharia Ltda em face 

do Estado de Mato Grosso, ambos qualificados nos autos. Alega ser 

empresa atuante no ramo da prestação de serviços de engenharia, 

conforme incluso contrato social e que foram lavradas autos de infração 

por meio pelo requerido pelo seguinte fato “falta de recolhimento e/ou 

recolhimento a menor do ICMS Estimativa Simplificada devido pela 

aplicação da carga tributária apurada para CNAE em que estiver 

enquadrado”, situação que ensejou o lançamento do ICMS por estimativa 

simplificada através dos avisos de cobranças descritos na inicial. Afirma 

que os valores foram encaminhados para a Procuradoria Geral do Estado 

e inscritos em dívida ativa, inclusive uma das certidões de dívida ativa 

referente a esses débitos foi protestada, o que tem causado inúmeros 

problemas junto à autora e seus clientes e fornecedores. Argumenta que 

as cobranças são prosperam que pelos seguintes fundamentos: a) A 

operação entabulada não envolve uma autêntica circulação de 

“mercadoria”, de modo que não incide o ICMS na mera transferência da 

matriz, localizada em São Paulo, para a filial, localizada em Mato Grosso, 

conforme Súmula 166 do STJ, bem como precedentes jurisprudenciais do 

TJMT, STF e STJ; b) Os bens em questão não foram destinados à revenda 

no estado do Mato Grosso, mas sim utilizados como insumos na prestação 

de serviço de engenharia: ao invés de “mercadorias”, são materiais 

utilizados na prestação de serviços de engenharia (obras de engenharia), 

conforme fazem prova os fartos documentos em anexo. Nesse passo, o 

artigo 757, II do RICMS/MT prevê expressamente que NÃO INCIDE o ICMS 

sobre o material adquirido de terceiros por empreiteiro ou subempreiteiro 

para aplicação na obra, devendo ser aplicado por analogia ao presente 

caso, a exemplo da Súmula nº 432 do STJ; c) Revela-se ilegal e 

inconstitucional o regime de estimativa por operação simplificada (ICMS 

Carga Média, estabelecido nos arts. 87 -J -6 a 87 -J -17 do RICMS/MT), 

introduzido pela Lei Estadual n. 9.226/09, que acrescentou o inciso V ao 

art. 30 da Lei Estadual n. 7.098/98, e foi regulamentado pelo Decreto 

Estadual n. 392/2011. Isto porque a forma de apuração e cálculo do ICMS 
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prevista no art. 30, V, da Lei Estadual n. 7.098/98 (fundamento legal da s 

presente s autuações), e regulamentado pelo Decreto Estadual n. 

2.734/2010 (arts. 87 -J a 87 -J -5 do RICMS/MT), extrapola a delimitação 

prevista no art. 26, III, e § 1º, da Lei Complementa Federalr n. 87/96 (“Lei 

Kandir”), bem como na alínea “b”, do inciso III, do art. 146 da CF, que exige 

lei complementar para dispor sobre lançamento tributário, conforme já 

decidiu o TJMT e o STF (sic), razão pela qual as cobranças merecem ser 

anuladas. Requer, a antecipação dos efeitos da tutela inaudita altera parte 

para que seja suspensa a exigibilidade do crédito tributário constituído pelo 

requerido por meio das ACF’s n. 188363/54/28/2018, n. 

254849/54/28/2018, n. 260997/54/258/2018 e n. 379820/54/28/2018, com 

fulcro no artigo 151, inciso V, do CTN. Recebida a inicial, a apreciação do 

pedido de tutela foi postergada para depois da manifestação do requerido 

(id 15785112). Manifestação da autora no id 1621763, dando ciência do 

despacho e requerendo a certificação do decurso do prazo de 72 

(setenta e duas) horas concedido a parte requerida para se manifestar 

quanto o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Certidão decurso do 

prazo concedido ao Estado de Mato Grosso para se manifestar quanto ao 

pleito de antecipação dos efeitos da tutela (id 16196328). O requerido 

manifestou no id 16196328 requerendo o indeferimento da liminar 

vindicada, alegando ausência de plausibilidade jurídica do pedido). 

Vieram-me os autos conclusos. É o sucinto relatório. Fundamento e 

Decido. Nos termos do artigo 300 e seguintes do CPC/2015 a tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

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

processo, “in verbis”: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. De tal forma, a 

tutela de urgência é dividida em tutela cautelar destinada a assegurar o 

resultado final do provimento definitivo e do próprio mérito, tutela 

antecipada do processo, esta como medida provisória de natureza 

antecipatória, de cunho satisfativo e aquela como medida provisória de 

natureza cautelar, de cunho preventivo. Pois bem. No caso dos autos, 

diante das alegações da parte autora e pelos documentos trazidos na 

inicial, em sede de cognição sumária, vejo que os requisitos para o 

deferimento da tutela de urgência se fazem presentes. Isso porque, os 

documentos apresentados pela requerente demonstram as operações por 

ela realizadas e o fato de estar sub judice à legalidade ou não do 

lançamento dos créditos tributários que recaíram sobre as operações 

feitas pela autora. De igual modo, o perigo de dano ou o risco ao resultado 

útil do processo, igualmente se faz presente, caso a exigibilidade das 

certidões de dívida ativa não forem suspensas, tal fato poderá acarretar 

prejuízos financeiros a parte autora, a qual poderá ficar impedida de 

realizar negócios jurídicos, inclusive uma das certidões de dívidas ativas 

foi protestado pelo requerido, segundo informação da requerente. O § 1º 

do artigo 300 do CPC/15 dispõe que “Para a concessão da tutela de 

urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória 

idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, 

podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente 

hipossuficiente não puder oferecê-la”. Assim, no caso dos autos, entendo 

que o deferimento do pedido de suspensão da exigibilidade do crédito 

tributário deve ser condicionado ao depósito do montante integral do 

crédito tributário. Dessa forma, diante da ausência prévia de depósito 

judicial feito pela parte autora do montante integral do crédito discutido nos 

autos, como estabelece o inciso II do artigo 151 do CTN e a Súmula 112 do 

STJ, o cumprimento da tutela deve ser condicionado à caução no valor 

integral do débito, o que impossibilitará o requerido de vir a sofrer dano 

com o deferimento da tutela, tendo em vista que o valor estará garantido 

em juízo, além do fato de a medida ser reversível. Neste sentido, o TJMT 

tem decidido: “AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE 

MANTÉM A MULTA APLICADA PELO PROCON - SUSPENSÃO 

CONDICIONADA A PRESTAÇÃ DE CAUÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 

151 DO CTN - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – AGRAVO 

REGIMENTAL DESPROVIDO.A letra expressa do artigo 151 Código 

Tributário Nacional, estabelece que a suspensão da multa somente ocorre 

nas hipóteses elencadas pela lei, sendo uma delas o depósito do valor 

integral do débito.A mera ação anulatória, sem a realização do depósito, 

não obsta a cobrança do débito pela Fazenda Pública, de sorte que sem a 

prestação de caução não há como suspender a exigibilidade do crédito.

(Ag 181039/2015, DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/01/2016, 

Publicado no DJE 02/02/2016)”. A jurisprudência tem “AGRAVANTE: 

WYNY DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COUROS LTDA 

AGRAVADO: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ RELATOR: 

DES. RUBENS OLIVEIRA FONTOURATRIBUTÁRIO - AÇÃO ANULATÓRIA 

DE EXIGÊNCIA FISCAL CUMULADA COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - 

ICMS - AUTO DE INFRAÇÃO - LAVRATURA - SUSPENSÃO DA 

EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL NÃO 

AJUIZADA - EXIGÊNCIA DE DEPÓSITO DO MONTANTE INTEGRAL E EM 

DINHEIRO - APLICAÇÃO DO ART. 112, DO STJ - IMPOSSIBILIDADE - 

PLEITO COM FUNDAMENTO NO ART. 151, V, DO CTN - PRESTAÇÃO DE 

CAUÇÃO REAL OU FIDEJUSSÓRIA - NECESSIDADE - RECURSO PROVIDO.I 

- a ação anulatória de débito tributário poderá ser ajuizada antes do 

aforamento da execução fiscal ou após; em ambos os casos, lícito que se 

pretenda a suspensão da exigibilidade do crédito tributário com 

fundamento no art. 151, V, do CTN, avaliando-se, então, os requisitos da 

verossimilhança das alegações e o risco de dano irreparável ou de difícil 

reparação, 2 PODER JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇACód. 1.07.030 e, 

hodiernamente, após a inclusão do art. 739-A, do CPC, pela Lei nº 

11.382/2006, também se entende que deva ser exigida garantia de 

execução por penhora, depósito ou caução suficientes. Inclusive, esse 

entendimento restou pacificado pela Primeira Turma do Superior Tribunal 

de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 758.655/RS, de Relatoria do 

Ministro Teori Albino Zavascki (DJ 28.05.2007) II - Quando a súmula 112, 

do STJ preceitua que "o depósito somente suspende a exigibilidade do 

crédito tributário se for integral e em dinheiro" quer dizer que quando a 

suspensão da exigibilidade do crédito tributário for pela modalidade 

"depósito do montante integral", ou seja, pelo art. 151, II, do CTN, então tal 

depósito deverá ser integral e em dinheiro.III - Portanto, quando a 

modalidade da pretensão de suspensão da exigibilidade do crédito 

tributário se embasar em qualquer outro inciso do referido art. 151, do 

CTN, não há que se falar na exigência de depósito do montante integral e 

em dinheiro, mas somente prestação de caução real ou fidejussória. (TJPR 

- 1ª C.Cível - AI - 1243379-9 - Ibiporã - Rel.: Rubens Oliveira Fontoura - 

Unânime - J. 11.11.2014)”. O STJ tem decidido: “[...] AGRAVO 

REGIMENTAL DA EMPRESA ? PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO ? 

PRECATÓRIO ? SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO 

? CAUÇÃO ? DEPÓSITO INTEGRAL E EM ESPÉCIE DA EXAÇÃO DEVIDA ? 

CDA ? HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ? DECAIMENTO MÍNIMO ? 

ENUNCIADOS 7 E 112, AMBOS DA SÚMULA DO STJ.1. Na suspensão da 

exigibilidade do crédito tributário, aplica-se o disposto no art. 151, do CTN, 

conforme jurisprudência do STJ, qual seja: "O depósito somente suspende 

a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro" (Enunciado 

112 da Súmula do STJ). 2. A jurisprudência do STJ preconiza a 

inadequação, na via especial, da revisão de fixação de sucumbência 

recíproca, na hipótese de suposto decaimento mínimo ou de provimento 

integral do pedido contido na exordial - esta envolve ampla sondagem de 

questões de fato, observadas as peculiaridades de cada caso concreto. 

(Enunciado 7 da Súmula do STJ). Agravo regimental da empresa 

improvido. (AgRg no REsp 907.229/SC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 18/06/2009, DJe 01/07/2009)”. Diante do 

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

tutela de urgência, para SUSPENDER a exigibilidade dos créditos tributários 

constituídos pelo Estado do Mato Grosso através das ACFs n. 

188363/54/28/2018, Nª 254849/54/28/2018, Nº 260997/54/28/2018 e Nº 

379820/54/28/2018, CONDICIONANDO o cumprimento da tutela de urgência 

a caução consistente no depósito judicial do valor integral dos créditos 

tributários discutidos nos autos, com fulcro no artigo 300, § 1º, do CPC/15. 

2. Deixo de designar audiência de conciliação nesta oportunidade, em 

observância a hipótese prevista no artigo 334, § 4º, inciso II, do CPC/15. 3. 

CITE-SE o requerido, nas pessoas de seus representantes legais (artigo 

242, § 3º, CPC/2015), consignando o prazo de 30 (trinta) dias para 

oferecerem resposta, nos termos dos artigos 183 c/c 335, III e, ainda, com 

as advertências do artigo 344, todos do CPC/2015. 4. Após o aporte de 

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

autos CONCLUSOS para os fins do artigo 347 do CPC/2015. Atente-se a 

Secretaria da Vara que as publicações via Dje devem ser feitas em nome 

do advogado Omar Augusto Leite Melo, inscrito na OAB/SP n. 185.683. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002215-98.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO OAB - SP31618 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELE RAMOS SOUZA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1002215-98.2018.8.11.0007. 

REQUERENTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA 

LTDA REQUERIDO: DANIELE RAMOS SOUZA Vistos. ADMINISTRADORA 

DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA ajuizou AÇÃO DE BSCA E 

APREENSÃO em face DANIELE RAMOS SOUZA. A decisão de ID 

13810461 determinou a emenda da petição inicial, ordenando que o polo 

ativo juntasse aos autos o pagamento das custas de ingresso e da taxa 

judiciária, sob pena de indeferimento da inicial. No ID 14873703 foi 

certificado o decurso de prazo para emenda à inicial. Vieram-me 

conclusos. É o breve relatório. Fundamento e decido. O Código de 

Processo Civil prevê, em seu art. 290, que “Será cancelada a distribuição 

do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o 

pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.” A 

parte autora, devidamente intimada na pessoa de seus patronos para 

efetivar o referido pagamento, deixou de fazê-lo, assim ensejando o 

cancelamento da distribuição. Desta feita, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL E 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro 

no art. 485, I, e 290, ambos do CPC, diante do não pagamento das custas 

iniciais. Isentos de custas e honorários. Deve a Secretaria certificar o 

trânsito em julgado, e, após, promover a baixa no distribuidor e remeter os 

autos ao arquivo definitivo, com as cautelas de estilo. Cumpra-se.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000746-17.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA APARECIDA DOMICIANO (REQUERENTE)

JOSE JOSENEI DOMICIANO (REQUERENTE)

NEIDE APARECIDA DOMICIANO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

NIRCE JESUS BREVE (REQUERENTE)

MARIA ROSELI DOMICIANO (REQUERENTE)

PAULO JOEL DOMICIANO (REQUERENTE)

PEDRO APARECIDO DOMICIANO (REQUERENTE)

NILZA MARIA DE SOUZA DOMINGOS (REQUERENTE)

JACYRA APARECIDA DE SOUZA (REQUERENTE)

MARIA SUELI DOMICIANO LEME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

VALDEVINA LEMOS DOMICIANO OAB - 910.802.401-44 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAQUIM DOMICIANO (REQUERIDO)

 

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

Ministerial de Id 16785710, impulsiono estes autos com o fito de intimar a 

Parte Autora para apresentar, no prazo de 30 (trinta) dias, Certidão 

Negativa de Dependentes do INSS.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001360-56.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GERCINA MENDES DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EMANUEL RIBEIRO FERNANDES - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALVARO PINTO DE OLIVEIRA OAB - MS11126 (ADVOGADO(A))

KARINA ALVES CAMPOS OAB - MS12268 (ADVOGADO(A))

 

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

estes autos com o fito de intimar a Parte Executada para pagar o débito 

descrito sob Id 16777530, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de 

custas, se houver (Art. 523 CPC). O débito será acrescido de multa de 

dez por cento, além de honorários advocatícios também de dez por cento 

caso não seja pago no prazo anterior (Art. 523, §1º CPC), quando será 

expedido Mandado de Penhora e Avaliação, desde logo, seguindo-se os 

atos de expropriação (Art. 523, §3º CPC). Transcorrido o prazo para 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o 

executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

nos próprios autos, sua impugnação (Art. 525 CPC).

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003188-87.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUGO ROGER DE SOUZA ALMEIDA OAB - MT0016285A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVAN CASEMIRO MESNEROVICZ (REQUERIDO)

ANTONIO MESNEROVICZ (REQUERIDO)

 

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

estes autos com o fito de: I) certificar o decurso de prazo para resposta 

da Parte Requerida, consoante Avisos de Recebimento sob Id 16252122 e 

16252134; II) intimar a Parte Autora para manifestar-se quanto ao 

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

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001282-62.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIA DE FRANCA (EXECUTADO)

 

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

estes autos com o fito de: I) certificar, diante da Diligência sob Id 

16273982, o decurso de prazo para resposta da Parte Executada; II) 

intimar a Parte Autora para manifestar-se, quanto ao prosseguimento do 

feito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1002464-49.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA ROSELI FERREIRA DOS SANTOS MARTINS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JESSICA LOPES DO AMARAL (REQUERIDO)

MARCIO RODRIGO FERREIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1002464-49.2018.8.11.0007. REQUERENTE: 

MARCIA ROSELI FERREIRA DOS SANTOS MARTINS REQUERIDO: JESSICA 

LOPES DO AMARAL, MARCIO RODRIGO FERREIRA DOS SANTOS Vistos. 

Trata-se de ação de guarda proposta por Márcia Roseli Ferreira dos 

Santos Martins em desfavor de Jéssica Lopes do Amaral e Márcio Rodrigo 

Ferreira dos Santos, em relação às menores Ana Julia Amaral dos Santos 

e Mariana Amaral dos Santos, todos devidamente qualificados. O pedido 

veio instruído com diversos documentos. Recebida a inicial foram 

deferidos os benefícios da Justiça Gratuita, bem como foi concedida a 

guarda provisória das menores à requerente e designada audiência de 

conciliação (Id. 14309865). Ao Id. 15852342 a parte autora informou a 

celebração de acordo parcial realizada entre os litigantes, juntando o 

termo ao Id. 15852355. Foi juntado estudo psicossocial (Id. 15886153). A 

requerida Jéssica ofertou contestação (Id. 16081356), pleiteando pela 

guarda unilateral de suas filhas, bem como que lhe seja concedida as 

benesses da gratuidade da justiça. O Ministério Público ao Id. 16140606 

opinou pela homologação do pacto, além de requerer que o CRAS seja 

oficiado para realizar acompanhamento perante a família. Vieram-me os 

autos conclusos. É a síntese do necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Primeiramente, ressalvo que a legislação processual garantiu um enfoque 

maior em relação às manifestações de vontades das partes, podendo 

estas transigirem amparadas no texto legal, conforme se verifica no art. 

694 do CPC/15. Assim, diante do parecer ministerial favorável a 

homologação do acordo, e considerando que o acordo preserva 

suficientemente os interesses das menores, HOMOLOGO POR 

SENTENÇA, para que produza seus efeitos legais o acordo celebrado 

entre as partes (Id. 15852355), cujas cláusulas e condições passam a 

fazer parte integrante da presente sentença. Em consequência, JULGO 
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PARCIALMENTE EXTINTO o presente feito, com resolução de mérito, nos 

termos dos artigos 356 e 487, inciso III, “b”, do CPC/2015. Sem 

condenação sucumbencial nesta fase processual. Em prosseguimento ao 

feito, DEFIRO os benefícios da Justiça Gratuita, diante da presunção de 

veracidade da afirmação da parte requerida (pessoas físicas) de que não 

possui recursos suficientes para pagar as custas e as despesas 

processuais, nos termos do § 3º, do art. 99, do CPC/2015. Ademais, 

CERTIFIQUE-SE a Secretaria da Vara quanto o prazo para contestar em 

relação ao requerido Márcio. Depois de certificado, INTIME-SE a parte 

autora, para, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestar quanto à 

certidão a ser confeccionada, bem como para impugnar a contestação 

ofertada pela requerida Jéssica. Em consonância com o parecer 

ministerial, OFICIE-SE ao CRAS para realizar o acompanhamento perante a 

família. Noutro giro, entendendo ser imprescindível para o desenrolar do 

feito, DETERMINO a realização de estudo junto a requerida Jéssica. Assim, 

EXPEÇA-SE carta precatória à Comarca de Sorriso-MT, para que na 

referida Comarca seja realizado estudo com a equipe multidisciplinar do 

Juízo na residência da requerida, devendo o relatório ser aportado, no 

prazo de 30 (trinta) dias. Após aportado o relatório, ABRA-SE vistas dos 

autos ao Ministério Público, para parecer. Por fim, PROVIDÊNCIE a 

Secretaria da Vara o necessário para a intimação da parte requerida. 

Ciência à Defensoria Pública e ao Ministério Público. Publique-se. 

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

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 104694 Nr: 6537-91.2012.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Iltro Quintiliano Correia, Valdir Teles de Oliveira, 

Maria Aparecida Teles de Oliveira

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

SHCAIRA - OAB:20.495-A-MT, Ana Maria Ferreira Leite - 

OAB:14081/MT, Fabiula Muller Koening - OAB:22819, Gustavo 

Amato Pissini - OAB:13842-A/MT, Gustavo R. Góes Nicoladelli - 

OAB:17980, Sandro Pissini Espíndola - OAB:198.040-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1) DECLARO a carência da ação pela ausência de legitimidade passiva e, 

em consequência JULGO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, 

nos termos do artigo 485, IV, do CPC, DETERMINANDO a EXCLUSÃO do 

requerido Valdir Teles de Oliveira do polo passivo do presente feito2) 

EXCLUA-SE o nome do requerido Valdir Teles de Oliveira da capa dos 

autos e do Sistema Apolo.3) Permaneça o feito com relação aos demais 

requeridos, devendo o autor ser intimado para requerer o que entender de 

direito no prazo de 15 (quinze) dias.Após transcorrido o prazo acima 

mencionado, certifique-se e façam os autos conclusos.Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 26 de novembro de 2018.Tibério de Lucena BatistaJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 65167 Nr: 4683-67.2009.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marta Suzana Favetti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Faculdade de Selvíria - MS

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

OAB:10865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, INDEFIRO o pedido e determino o retorno dos autos ao 

arquivo provisório, já que até o presente momento o cumprimento da 

execução está frustrado por não encontrar bens certos e determinados 

passíveis de penhora (art. 921, inciso III, do CPC/15).PROCEDA a 

Secretaria da Vara com as anotações necessárias relacionadas à 

contagem do prazo prescricional.Cumpra-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 5284 Nr: 168-77.1995.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e 

Agronomia-CREA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Bezerra Mello - ME, Drogaria Estrela

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eronides Dias da Luz - 

OAB:4490/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

DECRETO a prescrição intercorrente, nos termos do artigo 156, inciso V, e 

artigo 174, “caput”, ambos do Código Tributário Nacional, JULGANDO O 

PROCESSO EXTINTO, com resolução do mérito, com fulcro nos artigos 

487, inciso II, e 924, V, ambos do Código de Processo Civil.Sem custas, 

ante isenção legal e sem condenação em honorários advocatícios. 

Proceda-se o levantamento de penhora/arresto, se houver, com as 

cautelas de praxe.Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE 

IMEDIATAMENTE, com as baixas e anotações necessárias.Cumpra-se o 

necessário.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1004234-77.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

Z. G. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR RONDON BORGES DE CAMPOS OAB - MT0013142A 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO SVERSUTI DA SILVA OAB - MT19382/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. A. D. A. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos, bem como da 

data da audiência de conciliação para o dia 12 de dezembro de 2018, às 

15h, a ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania - CEJUSC. DECISÃO: “Vistos. Recebo a inicial. DEFIRO a 

gratuidade de justiça diante da presunção de veracidade da afirmação do 

Requerente (pessoa física) de que não possui recursos suficientes para 

pagar as custas e as despesas processuais, nos termos do §3º, do Art. 

99, da Lei 13.105/15. O presente feito deverá tramitar sob segredo de 

justiça, tendo em vista o disposto no inciso II, do art. 189 do NCPC. Quanto 

ao pedido de TUTELA DE URGÊNCIA, consigno que o mesmo já fora 

apreciado e deferido nos autos n° 1003377-65.2017.8.11.0007-PJe, nos 

seguintes termos: “AUTORIZO a realização de VISITAS ASSISTIDAS pela 

requerente à criança, seja na residência do requerido, da requerente ou 

em locais públicos. Ou seja, em horários acordados, a requerente poderá 

compartilhar momentos com W., desde que acompanhada pelo requerido, 

em qualquer que seja o local”. Dessa forma, intime-se o requerido para 

cumprimento das determinações supracitadas. Assim, DESIGNO audiência 

de conciliação para o dia 12 de dezembro de 2018, às 15h00, a ser 

realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – 

CEJUSC, no Fórum desta comarca, oportunidade em que “todos os 

esforços deverão ser empreendidos para a solução consensual da 

controvérsia”, salientando-se que a referida audiência “poderá dividir-se 

em tantas sessões quantas sejam necessárias para viabilizar a solução 

consensual” (art. 696, NCPC). Cite-se a requerida e intime-se o requerente 

a fim de que compareçam à audiência, acompanhados de seus advogados 

ou defensores públicos, obrigatoriamente. O mandado direcionado à 

Requerida deverá conter apenas os dados necessários à audiência e 

NÃO DEVERÁ acompanhar cópia da petição inicial, assegurado ao réu o 

direito de examinar seu conteúdo a qualquer tempo, nos termos em que 

determinado no §1º do art. 695, do CPC. Consigne-se nos mandados 

destinados ao Requerente e à Requerida que o não comparecimento 

injustificado será considerado como ATO ATENTATÓRIO À JUSTIÇA e 

será sancionado com MULTA de até 2% (dois por cento) do valor da 

causa. Restando infrutífera a conciliação, a peça contestatória deverá 

observar o prazo do art. 335 do NCPC, o qual independe de nova 

intimação. CIÊNCIA ao Ministério Público. Intimem-se. Alta Floresta, 29 de 
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novembro de 2018. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito”. 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

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

11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002182-11.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA BOMFIM COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR RONDON BORGES DE CAMPOS OAB - MT0013142A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1002182-11.2018.8.11.0007 

AUTOR(A): ELZA BOMFIM COSTA RÉU: INSS Vistos. Trata-se de ação de 

concessão de aposentadoria rural por idade aforada por ELZA BOMFIM 

COSTA, em face do Instituto Nacional de Seguro Social, ambos 

devidamente qualificados nos autos. Assevera a Requerente que a 

despeito de preencher os requisitos exigidos para a concessão de 

aposentadoria por idade decorrente de exercício de atividade rural em 

regime de economia familiar, durante toda sua vida, a Autarquia 

Previdenciária negou-lhe indevidamente o benefício. Requer, portanto, a 

concessão de aposentadoria por idade desde a data do indeferimento 

administrativo, em 20/12/2017. Com a inicial coligiu documentos junto ao 

PJe. Recebida a inicial na decisão de ID 13737671, concedeu-se a 

gratuidade de justiça e determinou-se a citação do Requerido. A Autarquia 

apresentou contestação sob ID 14863895, arguindo a prescrição de 

parcelas do benefício e, no mérito, alegando a ausência dos requisitos 

legais para a concessão do benefício. Apresentada impugnação à 

contestação sob ID 16408920. Vieram-me conclusos. É o relatório. Decido. 

De largada, vislumbro que a alegação de prescrição ventilada pela 

autarquia não merece acolhimento, pois o requerimento do benefício se 

deu em 20/12/2017, não havendo, nesta demanda, a possibilidade de 

ocorrência da preliminar prevista no parágrafo único, do art. 103, da Lei 

8.213/91, estando REJEITADA a matéria. Não havendo questões 

processuais pendentes, DECLARO SANEADO O FEITO. Compulsando os 

autos, fixo como pontos controvertidos: a) o exercício de atividade rural 

pela Autora, durante o período de carência, de modo a configurar sua 

qualidade de segurada especial; b) o caráter da atividade rural (economia 

domiciliar, empregado, etc.). Consigo que é ônus da parte requerente 

(inciso I, art. 373, NCPC) a comprovação do preenchimento dos requisitos 

legais para a concessão, e o consequente recebimento, do benefício 

pretendido. Assim, visando prover mais profundo grau de atividade 

cognitiva, permitindo o julgamento do mérito com a necessária segurança, 

DESIGNO AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO para o dia 11 de fevereiro de 2019, 

às 15h00min, a ser realizada na Sala de Audiências da 2ª Vara desta 

Comarca. Fica a parte autora e suas testemunhas intimadas na pessoa de 

seu patrono (art. 455, do CPC), estas últimas devendo comparecer 

independentemente de apresentação de rol prévio. Intime-se a Autarquia 

pelo PJe para ciência, comparecimento e indicação de testemunhas. Por 

fim, INTIMEM-SE as partes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, solicitem 

ajustes aos pontos controvertidos, sob pena de tornarem-se estáveis. 

Intimem-se. Alta Floresta, 27 de novembro de 2018. Janaína Rebucci 

Dezanetti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001458-07.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EULER CANDIDO WENCESLAU (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA LEITE QUADRA DA COSTA OAB - MT21075/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1001458-07.2018.8.11.0007 

AUTOR(A): EULER CANDIDO WENCESLAU RÉU: INSS Vistos. Trata-se de 

ação que visa à concessão do benefício de Aposentadoria por idade 

aforada por EULER CANDIDO WENCESLAU em face do Instituto Nacional 

de Seguridade Social – INSS. Narra que apesar de cumprir os requisitos 

legais para a obtenção de aposentadoria por idade, a Autarquia Requerida 

negou0lhe indevidamente o benefício. Com a Exordial, vieram os 

documentos junto ao PJe. Recebida a inicial (ID 13275513), deferiu-se a 

gratuidade de justiça e indeferiu-se os pedidos liminares. Apresentada 

Contestação (ID 15187268), arguiu-se a prescrição de parcelas do 

benefício como matéria preliminar. No mérito, o Requerido aduziu a 

ausência de qualidade do segurado. Ao final, pediu pela improcedência do 

pedido autoral. Juntou documentos. Impugnação à contestação sob ID 

16588288. Vieram-me conclusos. É o breve relatório. DECIDO. De largada, 

vislumbro que a alegação de prescrição ventilada pela autarquia não 

merece acolhimento, pois não há nesta demanda a possibilidade de 

ocorrência da preliminar prevista no parágrafo único, do art. 103, da Lei 

8.213/91, eis que o indeferimento do requerimento administrativo se deu 

apenas em 07/12/2017. Por este motivo, REJEITO A PRELIMINAR. 

Compulsando os autos, fixo como pontos controvertidos: a) o período de 

carência; e b) a qualidade de segurado, com o restabelecimento desta 

qualidade após o período de 30/06/2012. De imediato, intimem-se as partes 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, peçam esclarecimentos ou solicitem 

ajustes às delimitações de questões de direito relevantes, sob pena de se 

tornar estável a presente decisão (§1º, art. 357, CPC). Consigno que é 

ônus da parte requerente (inciso I, art. 373, NCPC) a comprovação do 

preenchimento dos requisitos legais para a concessão, e o consequente 

recebimento, do benefício pretendido. Outrossim, INTIMEM-SE as partes 

para que, em até 10 (dez) dias, indiquem as provas que pretendem 

produzir, sob pena de preclusão e julgamento do feito no estado que se 

encontra. Intime-se. Alta Floresta, 28 de novembro de 2018. Janaína 

Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004108-27.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SCHIRLEY SILVESTRE SABIA (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos e, ainda, a 

intimação do(a) patrono(a) da parte autora para, no prazo de cinco (05) 

dias, efetuar o recolhimento da diligência necessária para os atos 

processuais, de acordo com o Provimento nº 7/2017-CGJ (publicado no 

DJE na edição nº 10.041), art. 4º: A guia para o pagamento das diligências 

dos Oficiais de Justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal 

de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). DECISÃO: 

“Vistos. Cite-se a executada para pagar a dívida no valor de R$ 78.889,22 

(setenta e oito mil, oitocentos e oitenta e nove reais e vinte e dois 

centavos), custas e despesas processuais, além de honorários 

advocatícios, fixados no patamar de dez por cento, no prazo de 3 (três) 

dias, a contar da citação. Caso a executada possua cadastro na forma do 

art. 246, §1º, e art. 1.051, do Código de Processo Civil, a citação deverá 

ser feita de maneira preferencialmente eletrônica. Do mandado ou carta de 

citação deverá constar, também, a ordem de penhora e avaliação a ser 

cumprida pelo Oficial de Justiça tão logo verificado o não pagamento no 

prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com intimação do executado. 

Não encontrada a executada, havendo bens de sua titularidade, o Oficial 

de Justiça deverá proceder ao arresto de tantos quanto bastem para 

garantir a execução, seguindo o processo na forma do art. 830, do Código 

de Processo Civil. As citações, intimações e penhoras poderão realizar-se 

no período de férias forenses, ou nos feriados ou dias úteis mesmo antes 

das 6 e depois das 20 horas, observado o disposto no art. 5º, inciso XI, da 

Constituição Federal. A executada deverá ter ciência de que, nos termos 

do art. 827, §1º, do Código de Processo Civil, em caso de pagamento 

integral no prazo declinado, os honorários advocatícios poderão ser 

reduzidos pela metade. Registre-se, também, a possibilidade de 

oferecimento de embargos à execução, distribuídos por dependência e 

instruídos com cópias das peças processuais relevantes, no prazo de 15 

(quinze) dias, contados na forma do art. 231, do Código de Processo Civil. 

Alternativamente, no lugar dos embargos, mediante o depósito de trinta por 

cento do valor total executado, poderá ser requerido o parcelamento do 

restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção 

monetária e de juros de um por cento ao mês. Fica a executada advertida 
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que a rejeição dos embargos, ou, ainda, inadimplemento das parcelas, 

poderá acarretar na elevação dos honorários advocatícios, multa em favor 

da parte, além de outras penalidades previstas em lei. O exequente, por 

sua vez, deverá ter ciência de que, não localizada a executada, deverá, 

na primeira oportunidade, requerer as medidas necessárias para a 

viabilização da citação, sob pena de não se aplicar o disposto no art. 240, 

§1º, do Código de Processo Civil. Tratando-se de pessoa jurídica, deverá, 

desde logo, providenciar a juntada de certidão de breve relato obtida junto 

à Junta Comercial ou semelhante, diligenciando, ainda, perante os 

cadastros processuais do juízo onde a empresa tem sede ou filial. Por fim, 

registre-se que, independentemente de nova ordem judicial, mediante o 

recolhimento das respectivas taxas, o exequente poderá requerer 

diretamente ao Cartório Distribuidor, a expedição de certidão, nos termos 

do art. 828, que servirá também aos fins previstos no art. 782, §3º, todos 

do Código de Processo Civil. Expedida a certidão, caberá ao exequente 

providenciar as averbações e comunicações necessárias, comprovando 

posteriormente nos autos no prazo de 10 dias, sob pena de nulidade, sem 

prejuízo de eventual responsabilização. RETIFIQUE-SE o valor da causa 

para R$13.369,74 (treze mil trezentos e sessenta e nove reais e setenta e 

quatro centavos) junto ao PJe. Cumpra-se na forma e sob as penas da 

Lei. Intime-se. Alta Floresta, 27 de novembro de 2018. Janaína Rebucci 

Dezanetti Juíza de Direito”. OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001251-42.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DALCIR ANTONIO SAVARIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANSSIELY LONGHINI CARLOS POSSAMAE OAB - MT0019968A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1001251-42.2017.8.11.0007 

EXEQUENTE: DALCIR ANTONIO SAVARIS EXECUTADO: INSS Vistos. 

Trata-se de cumprimento de título executivo judicial em demanda aforada 

por Dalcir Antonio Savaris contra o Instituto Nacional de Seguridade Social 

– INSS para a consecução de créditos de natureza previdenciária. Com o 

vigor na Lei 13.105/15, o Novo Código de Processo Civil, a pretensão 

executória tramitará sob a égide dos artigos 534 e ss. Sendo assim, nos 

termos do art. 535 do CPC, intime-se por remessa dos autos, o 

representante da autarquia para, no prazo de 30 (trinta) dias impugnar a 

execução. Deve a Secretaria da Vara promover as devidas retificações, 

inclusive na capa dos autos e certificar eventual decurso do prazo em 

branco ou a (in)tempestividade da impugnação ao cumprimento de 

sentença. Não apresentada a impugnação tempestivamente, OFICIE-SE ao 

presidente do E. Tribunal Regional Federal da 1ª Região para que seja 

expedido o pagamento do valor indicado, nos termos do §3º, do art. 535, 

do CPC. Por fim, destaco que a sentença não delimitou o prazo de duração 

do benefício em sua parte dispositiva, tendo em vista que apreciou a 

questão apenas como questão incidental, em sua fundamentação. Por 

este motivo deverá ser observado o disposto no §9º, do art. 60, da Lei 

8.213/91, já aplicado pelo INSS, consoante ofício sob ID 16108628. Ante o 

exposto, INDEFIRO o pedido contido na petição de ID 16298069. Intime-se. 

Cumpra-se. Alta Floresta, 29 de novembro de 2018. Janaína Rebucci 

Dezanetti Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000549-62.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação do(a) 

patrono(a) da parte requerida para, no prazo de cinco (05) dias, efetuar o 

recolhimento da(s) diligência(s) necessária(s) do Sr. Oficial de Justiça, 

para cumprimento do mandado de restituição, de acordo com o Provimento 

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

para o pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br). OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001687-98.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

PARANAITA RIBEIRAOZINHO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1001687-98.2017.8.11.0007 

AUTOR(A): PARANAITA RIBEIRAOZINHO TRANSMISSORA DE ENERGIA 

S.A. RÉU: HIGOR GOMES DOS SANTOS, SABRIELLE SIQUEIRA Vistos. 

Trata-se de Ação de Constituição de Servidão Administrativa Fundada em 

Declaração de Utilidade Pública aforada por PARANAÍTA RIBEIRÃOZINHO 

TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. em face de HIGOR GOMES DOS 

SANTOS e SABRIELLE SIQUEIRA FOLETTO sobre o imóvel registrado nas 

matrículas nº 23.713 e 23.714, em Carlinda-MT. Narra que é 

concessionária federal do serviço de transmissão de energia elétrica e 

que é necessária a instituição da servidão administrativa para o 

estabelecimento de linha de transmissão que integrará a Rede Básica do 

Sistema Elétrico Interligado Nacional (SIN), que trará benefícios para todo o 

país. Alegando urgência para o cumprimento do cronograma de 

edificações, requer liminarmente a imissão provisória na posse sobre a 

área da servidão administrativa. No mérito, pleiteia a incorporação da área 

em seu patrimônio, bem como a fixação do valor indenizatório final. Juntou 

documentos ao PJe. Recebida a inicial (ID 8295197), concedeu-se a 

medida liminar, determinou-se o depósito do valor incontroverso de R$ 

40.165,91 (quarenta mil cento e sessenta e cinco reais e noventa e um 

centavos), designou-se audiência de conciliação e determinou-se a 

averbação da servidão junto ao CRI local. Coligido o extrato de vinculação 

de depósito em conta judicial (ID 9040796). O mandado de citação positivo 

foi juntado sob ID 9226579. Aberta a audiência de conciliação, com as 

partes presentes, não houve autocomposição (ID 9271769). Os 

Requeridos apresentaram contestação e propuseram reconvenção sob ID 

9494709. Como matéria preliminar de defesa, afirmam haver conexão 

deste feito com aquele sob n.º 5414-24.2013.811.0007, em trâmite na 3ª 

Vara deste juízo. No mérito, aduzem que o valor ofertado a título de 

indenização está aquém dos prejuízos suportados, por não pautar-se no 

valor adequado da terra, não contemplar lucros cessantes e danos 

emergentes. Por meio da reconvenção, apontam como devido a título de 

lucro cessante, depreciação, danos emergentes e indenização o total de 

R$ 1.471.281,03 (um milhão quatrocentos e setenta e um mil, duzentos e 

oitenta e um reais e três centavos). Juntou documentos. Certificada a 

tempestividade da contestação e da reconvenção sob ID 9636590. 

Encartado ofício advindo do Cartório de Registro de Imóveis local indicando 

a necessidade do recolhimento de emolumentos para o registro da imissão 

provisória na posse junto às matrículas do imóvel (ID 9690480). 

Apresentada impugnação à contestação e contestação a reconvenção 

sob ID 10226298. Como matéria preliminar contestação da reconvenção, a 

reconvinda/autora aduz a admissibilidade do pedido reconvinte e pede a 

extinção do feito. Subsidiariamente, impugna o valor atribuído à causa. 

Apresentada impugnação à contestação da reconvenção sob ID 

10897494. A parte requerida/reconvinte requereu que as intimações em 

seu favor sejam feitas exclusivamente em nome do patrono signatário da 

petição sob ID 13922658. Vieram-me conclusos. É o relato do necessário. 
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Fundamento e decido. Inicialmente, não vislumbro a alegada conexão 

ventilada na contestação do feito originário. Isto porque, muito embora haja 

outro feito referente a outra servidão administrativa sobre o imóvel objeto 

desta demanda, não há motivo para que as decisões sejam proferidas 

pelo mesmo juízo. Uma vez que esta demanda principal tem por único 

escopo apurar o devido quantum indenizatório que deve ser pago ao 

requerido (art. 40, Decreto-Lei 3.365/41), o único risco de conflito entre 

decisão recairia sobre a indenização. Todavia, tratando-se de servidões 

distintas, não há óbice à utilização de parâmetros destoantes. Diz-se isso 

porque o valor de determinada parte de terra, ainda que dentro do mesmo 

imóvel, poderá ser diferente de outra parte do solo. Cada peculiaridade 

deve ser vista e quantificada pela perícia judicial avaliativa. Ante o 

exposto, por não verificar qualquer prejuízo em caso de eventuais 

decisões ou sentenças conflitantes, REJEITO a alegada conexão e 

INDEFIRO o pedido de remessa dos autos a 3ª Vara desta Comarca. 

Adiante, quanto ao cabimento da reconvenção, vê-se que a pretensão 

deduzida possui conexão com os fundamentos da defesa. Considerando 

os estreitos limites da ação de servidão administrativa, somente mediante 

a reconvenção seria possível alargar o objeto litigioso e permitir a 

apreciação das supostas lesões alegadas pelos reconvintes. Nesta trilha 

jurídica: APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. 

REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INDENIZAÇÃO PELO FATO DA SERVIDÃO. 

APELO DA PARTE RÉ NÃO CONHECIDO. INOVAÇÃO RECURSAL. 

INDENIZAÇÃO AFASTADA. NECESSIDADE DE RECONVENÇÃO. 1. Tendo 

um dos réus postulado apenas em apelação a indenização pela servidão 

administrativa, bem como trazido apenas nesta fase argumentos para sua 

manutenção na posse do bem, não deve ser o apelo conhecido em razão 

da configuração de inovação recursal 2. A AES SUL é parte legítima para 

responder pelas indenizações em razão da instituição de servidões de 

eletrodutos. 3. Não se olvida que a instituição de servidão administrativa 

reclama indenização, tampouco que as ações possessórias possuem 

natureza dúplice. Contudo, não cabe o pedido indenizatório pela instituição 

de servidão administrativa em ação possessória sem que haja a 

necessária reconvenção. APELO DA PARTE RÉ NÃO CONHECIDO E 

APELO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO." (Apelação Cível 

Nº 70060428117, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Julgado em 30/09/2015). Desta feita, 

reputo cabível o processamento da reconvenção e REJEITO a preliminar 

de inadmissibilidade levantada pelo Reconvindo/Requerente. No que tange 

à impugnação do valor atribuído à reconvenção, averiguo que, de fato, o 

somatório dos pedidos não observou o disposto no art. 292, do CPC. O 

valor de R$ 1.000,00 (mil reais) não consiste na soma dos pedidos 

indenizatórios, cuja própria reconvenção entende como devido o importe 

de R$ 1.471.281,03 (um milhão, quatrocentos e setenta e um mil, duzentos 

e oitenta e um reais e três centavos). Ora, não há como acolher a 

alegação de que “não há conteúdo imediato aferível” quando, em tópicos 

da petição, os reconvintes apresenta memórias de cálculos precisas 

acerca do dano que deve ser indenizado. Por esta razão, nos termos do 

§3º, do art. 292, do CPC, RETIFICO, de ofício, o valor da reconvenção para 

R$ 1.471.281,03 (um milhão, quatrocentos e setenta e um mil, duzentos e 

oitenta e um reais e três centavos) e DETERMINO A INTIMAÇÃO dos 

Reconvintes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, procedam ao 

recolhimento das custas complementares, sob pena de cancelamento da 

distribuição (art. 290), que neste caso implica desconsideração dos 

pedidos reconvintes reconvenção e demais manifestações dela 

decorrentes. Superadas as questões processuais pendentes, DECLARO 

SANEADO O FEITO. Estabeleço como questões de fato e de direito 

relevantes: a) o justo valor da indenização pela instituição da servidão 

administrativa; e b) a presença dos pressupostos da responsabilidade civil 

indenizatória, incluindo os alegados danos emergentes e lucro cessantes. 

De imediato, INTIME-SE as partes para que em até 5 (cinco) dias, com 

prazo comum, sugiram questões relevantes para apreciação ou solicitem 

ajustes. Considerando que não houve consenso quanto ao valor da 

indenização, DEFIRO o pedido de produção de prova pericial, devendo o 

os honorários periciais ser RATEADOS entre as partes. Para tanto 

NOMEIO a empresa REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA (Av. Rubens de 

Mendonça, n° 1856, SL 408, Edifício Cuiabá Office Tower, Bosque da 

Saúde, CEP 78.050-000, tel. (65) 3052-7636), independentemente de 

compromisso, para apuração do valor da área afetada pelas servidões 

administrativas no imóvel rural de matrículas nº 23.713 e 23.714, 

registrada no Cartório de Registro de Imóveis de Carlinda-MT. A perícia 

deverá, IGUALMENTE, avaliar a existência de lucros cessantes, danos 

emergentes e outros eventuais prejuízos decorrentes da instituição da 

servidão em tela. DESCATA-SE que a avaliação deve recair 

EXCLUSIVAMENTE SOBRE A SERVIDÃO OBJETO DESTA DEMANDA, 

tendo em vista que há outra servidão em análise em outro feito, como 

disposto nesta decisão. A empresa nomeada terá 5 dias para 

apresentação da proposta de honorários, do currículo dos peritos em seu 

quadro e os contatos profissionais (§2º, art. 465, CPC). Apresentada a 

proposta de honorários, INTIMEM-SE as partes, por ato da secretaria, para 

manifestação em 5 dias. Havendo concordância, deverá a requerente 

depositar o valor dos honorários periciais, em 10 dias. Após a 

comprovação do depósito dos honorários, INTIME-SE, por ato da 

Secretaria, a empresa que deverá marcar data da perícia com 

antecedência mínima de 30 dias, avisando via telefone a secretaria da 

vara, para que esta providencie as devidas intimações, assegurando o 

acesso e o acompanhamento dos assistentes indicados, com 

antecedência mínima de 5 (cinco) dias (§2º, art. 466, CPC). ANOTE-SE que 

os envolvidos já apresentaram assistentes técnicos (fls. 12 e 204 dos 

autos), os quais deverão ser INTIMADOS COM ANTECEDÊNCIA para 

acompanhar os trabalhos periciais. A Requerente/Reconvinda já 

apresentou quesitos (fl. 15), devendo os Requeridos/Reconvintes serem 

intimados indicar os quesitos e, querendo, apontar outro assistente 

técnico, tal como requerido à fl. 359. Desde já autorizo para o início dos 

trabalhos, o levantamento de cinquenta por cento dos honorários 

arbitrados e depositados. Consigno que o remanescente será transferido 

com a apresentação do laudo e após eventuais esclarecimentos (§4º, do 

art. 465, CPC). Apresentada a avaliação, INTIMEM-SE as partes para 

manifestação no prazo comum de 15 (quinze) dias. Às providências. Alta 

Floresta, 23 de novembro de 2018. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1001875-91.2017.8.11.0007 

AUTOR(A): PARANAITA RIBEIRAOZINHO TRANSMISSORA DE ENERGIA 

S.A. RÉU: ARIOSTO DA RIVA NETO, ANELISE WELLMANN DA RIVA, 

CRISTINE WELLMANN DA RIVA ARAUJO, KARIN WELLMANN DA RIVA DE 

ALMEIDA, LUDOVICO WELLMANN DA RIVA, CAROLINA REIS BAZZO DA 

RIVA, ESPÓLIO DE RENATE ANNA WELLMANN DA RIVA Vistos. Trata-se 

de Ação de Constituição de Servidão Administrativa Fundada em 

Declaração de Utilidade Pública aforada por PARANAÍTA RIBEIRÃOZINHO 

TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. em face ESPOLIO DE RENATE ANNA 

WELMANN DA RIVA sobre o imóvel registrado na matrícula nº 28.365, do 

livro 2-EK, localizado em Alta Floresta/MT. Narra que é concessionária 

federal do serviço de transmissão de energia elétrica e que é necessária 

a instituição da servidão administrativa para o estabelecimento de linha de 

transmissão que integrará a Rede Básica do Sistema Elétrico Interligado 

Nacional (SIN), que trará benefícios para todo o país. Alegando urgência 

para o cumprimento do cronograma de edificações, requer liminarmente a 

imissão provisória na posse sobre a área da servidão administrativa. No 

mérito, pleiteia a incorporação do direito de servidão a seu patrimônio, 

sobre a correspondente área, bem como a fixação do valor indenizatório 

final. Juntou documentos ao PJe. Recebida a inicial (ID 9242792), 

concedeu-se a medida liminar, determinou-se o depósito do valor 

incontroverso de R$ 6.024,95 (seis mil, vinte e quatro reais e noventa e 

cinco centavos), designou-se audiência de conciliação e determinou-se a 
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averbação da servidão junto ao CRI local. Coligido o extrato de vinculação 

de depósito em conta judicial (ID 9336878). O mandado de citação positivo 

foi juntado sob ID 9226579. Encartado o auto de imissão provisória na 

posse (ID 9683804). Aberta a audiência de conciliação, as partes 

presentes requerem a designação de outra sessão, diante da 

possibilidade de autocomposição (ID 9894666). Na oportunidade posterior, 

todos os envolvidos fizeram-se presentes mediante representação, 

outorgada por todos os Requeridos a seu advogado. Os Requeridos 

apresentaram contestação sob ID 10926456. Como matéria preliminar, 

aduzem que a imissão provisória na posse deve ser revogada, eis que 

não houve prévio laudo judicial avaliativo e o que valor depositado 

judicialmente é inferior ao devido. No mérito, asseveram que o valor 

ofertado a título de indenização está aquém dos prejuízos suportados. Ao 

final, requerem a realização de perícia e a produção de prova oral. Juntou 

documentos. Apresentada impugnação à contestação sob ID 12469519. 

Certificada a tempestividade da contestação (ID 14016751). Vieram-me 

conclusos. É o relato do necessário. Fundamento e decido. Como questão 

preliminar, os Requeridos pugnam pela revogação da medida liminar de 

imissão provisória na posse, alegando a necessidade de caução do juízo 

por prévia e justa indenização em dinheiro apurada por laudo judicial. 

Embora dotada de caráter de provisoriedade, a imissão da posse 

concedida pela decisão inicial não merece ser revisada diante da ausência 

de modificação do cenário fático que a embasou e da conformidade do 

pedido em relação ao art. 15, do Decreto-Lei 3.365/41. Anote-se, ainda, 

que caberia aos Requeridos valerem-se da via processual adequada para 

a reversão da medida quanto aos fundamentos jurídicos, sob os quais, no 

âmago deste procedimento, operou-se a preclusão temporal. Há que ser 

sopesado, ainda, que neste feito não está sob discussão a possibilidade 

ou não da constituição da servidão administrativa, pois este procedimento 

tem por finalidade precípua a apuração do valor de justa indenização. Com 

isto, revela-se que a revogação da imissão da posse provisória apenas 

majoraria os prejuízos dos envolvidos, dado que, ao final, o resultado 

prático não divergirá da instituição da servidão administrativa em caráter 

de definitivo. Entretanto, visando mitigar os efeitos do tempo de tramitação 

desta demanda, será determinada, de imediato, a produção de prova 

pericial. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de revogação da medida de 

imissão provisória na posse. Superadas as questões processuais 

pendentes, DECLARO SANEADO O FEITO. Estabeleço como questões de 

fato e de direito relevantes: o justo valor da indenização pela instituição da 

servidão administrativa. Assim que regularizada a representação da parte 

requerida, INTIMEM-SE as partes para que em até 5 (cinco) dias, com 

prazo comum, sugiram questões relevantes para apreciação ou solicitem 

ajustes. Considerando que não houve consenso quanto ao valor da 

indenização, DEFIRO o pedido de produção de prova pericial, devendo o 

os honorários periciais ser RATEADOS entre as partes. Para tanto 

NOMEIO a empresa REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA (Av. Rubens de 

Mendonça, n° 1856, SL 408, Edifício Cuiabá Office Tower, Bosque da 

Saúde, CEP 78.050-000, tel. (65) 3052-7636), independentemente de 

compromisso, para apuração do valor da área afetada pelas servidões 

administrativas no imóvel rural de matrícula nº 28.365, do livro 2-EK, 

registrada no CRI de Alta Floresta/MT. A empresa nomeada terá 5 dias 

para apresentação da proposta de honorários, do currículo dos peritos em 

seu quadro e os contatos profissionais (§2º, art. 465, CPC). Apresentada 

a proposta de honorários, INTIMEM-SE as partes, por ato da secretaria, 

para manifestação em 5 dias. Havendo concordância, deverão as partes 

depositar o valor dos honorários periciais, em 10 dias. Após a 

comprovação do depósito dos honorários, INTIME-SE, por ato da 

Secretaria, a empresa que deverá marcar data da perícia com 

antecedência mínima de 30 dias, avisando via telefone a secretaria da 

vara, para que esta providencie as devidas intimações, assegurando o 

acesso e o acompanhamento dos assistentes indicados, com 

antecedência mínima de 5 (cinco) dias (§2º, art. 466, CPC). Desde já 

autorizo para o início dos trabalhos, o levantamento de cinquenta por 

cento dos honorários arbitrados e depositados. Consigno que o 

remanescente será transferido com a apresentação do laudo e após 

eventuais esclarecimentos (§4º, do art. 465, CPC). Apresentada a 

avaliação, INTIMEM-SE as partes para manifestação no prazo comum de 

15 (quinze) dias. POR FIM, INTIMEM-SE OS REQUERIDOS para que, em até 

10 (dez) dias, seja regularizada a representação processual, por meio da 

juntada de procuração, sob pena de revelia (art. 76, CPC), FICANDO, por 

ora, o feito SUSPENSO. Encartados os competentes instrumentos de 

mandato, cumpram-se integralmente os termos desta decisão, 

intimando-se os envolvidos para a solicitação de ajustes ou sugestões às 

questões relevantes. Às providências. Alta Floresta, 26 de novembro de 

2018. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1002333-11.2017.8.11.0007 

AUTOR(A): PARANAITA RIBEIRAOZINHO TRANSMISSORA DE ENERGIA 

S.A. RÉU: RICARDO MASTRANGELLI, REFLORESTA REFLORESTADORA 

LTDA - ME Vistos. Trata-se de Ação de Constituição de Servidão 

Administrativa Fundada em Declaração de Utilidade Pública aforada por 

PARANAÍTA RIBEIRÃOZINHO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. em face 

de RICARDO MASTRANGELLI e REFLORESTA – REFLORESTADORA 

LTDA. sobre o imóvel registrado na Matrícula nº 13.922, do livro 2, no CRI 

local. Narra que é concessionária federal do serviço de transmissão de 

energia elétrica e que é necessária a instituição da servidão administrativa 

para o estabelecimento de linha de transmissão que integrará a Rede 

Básica do Sistema Elétrico Interligado Nacional (SIN), que trará benefícios 

para todo o país. Alegando urgência para o cumprimento do cronograma 

de edificações, requer liminarmente a imissão provisória na posse sobre a 

área da servidão administrativa. No mérito, pleiteia a incorporação da área 

em seu patrimônio, bem como a fixação do valor indenizatório final. Juntou 

documentos ao PJe. Recebida a inicial (ID 9662067), concedeu-se a 

medida liminar, determinou-se o depósito do valor incontroverso de 

R$40.922,11 (quarenta mil, novecentos e vinte e dois reais e onze 

centavos), designou-se audiência de conciliação e determinou-se a 

averbação da imissão provisória ao CRI local. Coligido o extrato de 

vinculação de depósito em conta judicial (ID 9873285). O mandado de 

imissão provisória na posse e citação da Empresa Requerida foi juntado 

sob ID 10200215. Aberta a audiência de conciliação, com as partes 

presentes, exceto o requerido Ricardo Mastrangeli, não houve 

autocomposição (ID 9895299 e 10420118). A Empresa Requerida 

apresentou contestação sob ID 10885475. No mérito, alega que o 

Requerido Ricardo Mastrangeli deixou de integrar o quadro societário. 

Aduz que o referido ex-sócio mantinha contrato de arrendamento sobre a 

área do imóvel em questão, mas, de forma unilateral, como sócio da 

empresa e como contratante, assinou o distrato do aludido contrato. 

Assevera que este fato acarretou o ajuizamento de ação anulatória, tendo 

em vista que o ato de distrato não foi realizado com ciência ou 

concordância dos demais sócios da empresa. Ao final, requer a 

suspensão deste procedimento até o julgamento da demanda anulatória e 

o direito da Empresa quanto ao recebimento da indenização a ser 

verificada neste feito. Juntou documentos. Encartado ofício que informou a 

averbação da imissão provisória junto à competente matrícula (ID 

10966653). Certificada a tempestividade da contestação (ID 10967613). 

Apresentada impugnação à contestação sob ID 12470470. Vieram-me 

conclusos. É o relato do necessário. Fundamento e decido. Como questão 

preliminar, a Empresa Requerida pugna pela suspensão do feito até o 

j u l g a m e n t o  d a  a ç ã o  a n u l a t ó r i a  e m  a p e n s o  ( n . º 

1002333-11.2017.811.0007), eis que somente com o julgamento da 

referida causa poderá ser constatado quem é o titular do direito à 

indenização que será apurada neste procedimento. Em contraposição, a 

Requerente invoca o disposto no art. 20, do Decreto-Lei 3.365/41, que 

preconiza: “Art. 20. A contestação só poderá versar sobre vício do 

processo judicial ou impugnação do preço; qualquer outra questão deverá 

ser decidida por ação direta”. Pois bem. Embora possa haver dúvidas 

quanto a quem recairá o direito do recebimento da indenização em tela, 

não há relação de prejudicialidade, ao menos nesta etapa do 

procedimento, que justifique a suspensão deste feito. Isto porque ambos 

os prováveis titulares do aludido direito compõem o polo passivo desta 
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relação processual. Anote-se que o objeto litigioso deste processo 

consiste exclusivamente na fixação do quantum indenizatório, tal como 

imposto pela restrição arguida pela Requerente (dispositivo acima 

transcrito) e pelos arts. 27 e 28 do Decreto-Lei 3.365/41. Na hipótese de 

não ter sido julgada a demanda associada a este processo quando este 

procedimento estiver em fase decisória, poderá ser requerida e concedida 

a suspensão em comento. Por ora, tendo em vista que o Requerido 

Ricardo Mastrangeli sequer foi citado, impõe-se o prosseguimento do feito, 

de modo a permitir o devido contraditório e para que a prestação 

jurisdicional seja feita de forma efetiva e dentro da esperada celeridade. 

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de suspensão apresentado na 

contestação da Empresa Requerida. Adiante, DETERMINO A CITAÇÃO do 

requerido Ricardo Mastrangeli, por carta precatória, que deverá ser 

expedida caso não tenha havido êxito no desarquivamento da anterior 

missiva destinada a este fim, que tramitou perante o competente juízo da 

Capital deste Estado. Se a carta estiver tramitando ou já cumprida, 

SOLICITE-SE SUA DEVOLUÇÃO e JUNTE-A aos autos. Caso o ato tenha 

sido infrutífero, INTIME-SE a parte autora para requerer as medidas 

pertinentes em até 5 (cinco) dias, devendo ser observada a Ordem 

Serviço n.º 001/2017 quanto aos pedidos de citação. DESTACA-SE que no 

ato da citação o Requerido deverá ser intimado para, querendo, 

apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, com termo inicial 

delimitado pelo art. 231, do CPC. Aportada resposta aos autos que 

contenha as matérias elencadas no art. 337, do CPC, ou esteja 

acompanhada por documentos, INTIME-SE a parte requerente para 

manifestação no prazo de 15 (quinze) dias. Ao final, conclusos. 

Cumpra-se. Alta Floresta, 28 de novembro de 2018. Janaína Rebucci 

Dezanetti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002333-11.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

PARANAITA RIBEIRAOZINHO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID ANTUNES DAVID OAB - MG84928 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO MASTRANGELLI (RÉU)

REFLORESTA REFLORESTADORA LTDA - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SANDRO NASSER SICUTO OAB - MT5126-A (ADVOGADO(A))

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

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

para no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o recolhimento das custas para 

posterior distribuição da carta precatória para citação do réu Ricardo 

Mastrangeli na Comarca de Cuiabá-MT, nos termos do Art. 389 da CNGC, 

por meio de emissão e recolhimento de guia, no site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando 

nos autos, no processo acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004240-84.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIAS TEIXEIRA DE ARAUJO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KASSIO ROBERTO PEREIRA OAB - MT0012691A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE VITAL LEMBRANCE (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos e, ainda, para, 

no prazo de cinco (05) dias, efetuar o recolhimento da diligência 

necessária para os atos processuais, de acordo com o Provimento nº 

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

pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br). DECISÃO: “Vistos. Cite-se o executado para 

pagar a dívida, custas e despesas processuais, além de honorários 

advocatícios, fixados no patamar de dez por cento, no prazo de 3 (três) 

dias, a contar da citação. Caso o executado possua cadastro na forma do 

art. 246, §1º, e art. 1.051, do Código de Processo Civil, a citação deverá 

ser feita de maneira preferencialmente eletrônica. Do mandado ou carta de 

citação deverá constar, também, a ordem de penhora e avaliação a ser 

cumprida pelo Oficial de Justiça tão logo verificado o não pagamento no 

prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com intimação do executado. 

Não encontrada o executado, havendo bens de sua titularidade, o Oficial 

de Justiça deverá proceder ao arresto de tantos quanto bastem para 

garantir a execução, seguindo o processo na forma do art. 830, do Código 

de Processo Civil. As citações, intimações e penhoras poderão realizar-se 

no período de férias forenses, ou nos feriados ou dias úteis mesmo antes 

das 6 e depois das 20 horas, observado o disposto no art. 5º, inciso XI, da 

Constituição Federal. O executado deverá ter ciência de que, nos termos 

do art. 827, §1º, do Código de Processo Civil, em caso de pagamento 

integral no prazo declinado, os honorários advocatícios poderão ser 

reduzidos pela metade. Registre-se, também, a possibilidade de 

oferecimento de embargos à execução, distribuídos por dependência e 

instruídos com cópias das peças processuais relevantes, no prazo de 15 

(quinze) dias, contados na forma do art. 231, do Código de Processo Civil. 

Alternativamente, no lugar dos embargos, mediante o depósito de trinta por 

cento do valor total executado, poderá ser requerido o parcelamento do 

restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção 

monetária e de juros de um por cento ao mês. Fica o executado advertido 

que a rejeição dos embargos, ou, ainda, inadimplemento das parcelas, 

poderá acarretar na elevação dos honorários advocatícios, multa em favor 

da parte, além de outras penalidades previstas em lei. O exequente, por 

sua vez, deverá ter ciência de que, não localizada a executada, deverá, 

na primeira oportunidade, requerer as medidas necessárias para a 

viabilização da citação, sob pena de não se aplicar o disposto no art. 240, 

§1º, do Código de Processo Civil. Tratando-se de pessoa jurídica, deverá, 

desde logo, providenciar a juntada de certidão de breve relato obtida junto 

à Junta Comercial ou semelhante, diligenciando, ainda, perante os 

cadastros processuais do juízo onde a empresa tem sede ou filial. Por fim, 

registre-se que, independentemente de nova ordem judicial, mediante o 

recolhimento das respectivas taxas, o exequente poderá requerer 

diretamente ao Cartório Distribuidor, a expedição de certidão, nos termos 

do art. 828, que servirá também aos fins previstos no art. 782, §3º, todos 

do Código de Processo Civil. Expedida a certidão, caberá ao exequente 

providenciar as averbações e comunicações necessárias, comprovando 

posteriormente nos autos no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

nulidade, sem prejuízo de eventual responsabilização. Cumpra-se na 

forma e sob as penas da Lei. Intime-se. Alta Floresta, 30 de novembro de 

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

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

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

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

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 118791 Nr: 6551-07.2014.811.0007

 AÇÃO: Tutela e Curatela - Remoção e Dispensa->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMdM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMdM

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

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

OAB:14.474-A/MT, Moisés Roberto Ticianel - OAB:19223/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 056/07, impulsiono 

os presentes autos a fim de intimar o(a) procurador(a) da parte autora, 

para, no prazo de 3 (três) dias, efetuar a devolução dos autos, em carga 

desde o dia 24/92018, sob as penas do art. 431 da CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 137073 Nr: 1433-79.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

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

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

OAB:8054/MT

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

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

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

autora a manifestar-se no prazo de 15 dias, requerendo o que entender 

de direito, o que após o decurso do prazo o feito será encaminho ao 

arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 134263 Nr: 7441-09.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Doroti Souza

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

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

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

OAB:14.474-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 056/07, impulsiono 

os presentes autos a fim de intimar o(a) procurador(a) da parte autora, 

para, no prazo de 3 (três) dias, efetuar a devolução dos autos, em carga 

desde o dia 30/10/2018, sob as penas do art. 431 da CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 66269 Nr: 5827-76.2009.811.0007

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Dorival Betoni

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Luciano Fernandes - 

OAB:12849-A/MT, Rita Paschoalina de Souza - OAB:8.148/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

autora a manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias, da decisão de 

8/8/2018, visto que após o decurso do prazo o valor do RPV será 

transferido integralmente à parte AUTORA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 94014 Nr: 2220-84.2011.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elizabeth Tozzi Dequique - Espólio, Carlos Alberto 

Dequique, Claudia Gisele Dequique, Cleria Cristina Dequique

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vitor Pinheiro Segantine - 

OAB:13570-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

autora a manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da 

impossibilidade desta secretaria expedir a RPV em nome da de cujus, no 

sistema PrecWeb.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 108361 Nr: 3815-50.2013.811.0007

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Parra e Cia Ltda - ME, Lourival Parra, Creunice 

Mateus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13994-A/MT, Dafini de Paula Saga Gomes - 

OAB:17023/MT, Evandro César Alexandre dos Santos - 

OAB:13431-B/MT, Mariana Marques de Mendonça - OAB:16.067-MT, 

Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

autora a manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da certidão 

adiante transcrita:

 "Certifico, eu, Oficial de Justiça, em cumprimento ao MANDADO DE 

CITAÇÃO expedido pelo presente Juízo , que nos dias 17 de Agosto e 03 

de Setembro de 2018, às 08horas00min e 16 horas, diligenciei ao 

endereço constante no mandado, e ali estando não localizei nem a 

empresa nem a pessoas requeridas. Outros moradores não puderam 

informar a existência atual do comércio ou localização, motivo pelo qual 

devolvo o mandado em cartório para as medidas de direito. Por cautela, 

também diligenciei ao endereço Av. Acerola, nº 140, Alta Floresta/MT, e ali 

estando fui informado pelo morador Wendel Arantes Prado que aluga a 

residência da requerida Sra Creunice (parte ré) e que ela estaria residindo 

em Sinop-MT ou no Estado de São Paulo, mas não soube dar mais 

informações sobre o endereço dos executados.

Como resultado, NÃO FOI POSSÍVEL PROCEDER À CITAÇÃO de PARRA E 

CIA LTDA – ME, LOURIVAL PARRA e CREUNICE MATEUS.

Desse modo, devolvo o mandado a Central, ficando a serviço de novas 

determinações.

Sem mais a certificar, subscrevo, pois é verdade e dou fé.

Fernando Valentim Moreira

Oficial de Justiça – Matrícula 27.097

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 66377 Nr: 5731-61.2009.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ângela Maria Guizolfi, Angela Maria Guizolfi

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

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Pagamento de Custas ME101

Prazo do Edital:20

Nome do(s) Intimando (a,s):Executados(as): Angela Maria Guizolfi, Cpf: 

81659482100, Rg: 921.484 SSP MT Filiação:

 Executados(as): Ângela Maria Guizolfi, CNPJ: 03649582000120

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

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

sentença de folhas 57. Este valor deverá ser de forma separada, sendo 

R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais com quarenta centavos) para 

recolhimento da guia de custas e R$ 140,22 (cento e quarenta reais com 

vinte e dois centavos) para guia de taxa Judiciária. Fica cientificada de 

que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS 

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

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

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

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

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

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

de Alta Floresta aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento.

Prazo para pagamento:05

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

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

CNGC-TJMT

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

Administrativo III

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 64134 Nr: 3593-24.2009.811.0007

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Francisca Maria da Conceição Araujo

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

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

Silva - OAB:6015/MT, Elizabete Aparecida da Silveira Araujo da Silva 

- OAB:8341/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 À luz do exposto, RESOLVO o mérito para julgar PROCEDENTE o pedido 

da presente ação, condenando o requerido INSS a pagar para a parte 

autora o benefício previdenciário Aposentadoria Rural por Idade, nos 

termos dos artigos 48, § 1.º da Lei 8.213/91, no valor de um salário mínimo 

mensal, inclusive 13º salário, retroativo à data da citação, em 11 de 

novembro de 2009. Excluídas as parcelas já pagas desde a data da 

implantação do benefício em 17 de agosto de 2012, conforme fls. 123/126. 

Nos termos do art. 1.288 da CNGC, DECLARO: I) Francisca Maria as 

Conceição Araujo; II) Aposentadoria Rural por Idade; III) Renda mensal de 

um salário mínimo nacional; iv) DIB – Data da citação (11/11/2009); v) RMI – 

Um salário mínimo nacional; vi) início do pagamento – 30 dias, a contar da 

intimação da presente sentença, DEVIDO À CONCESSÃO DA TUTELA DE 

URGÊNCIA NESTE ATO, ante o preenchimento dos requisitos previstos no 

art. 300, do CPC.Em relação aos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, em 

decorrência da iliquidez do débito (inciso II, §4º, art. 85, CPC), FIXO no 

percentual mínimo sobre valor da condenação (§ 3º, art. 85, CPC), a ser 

apurado em liquidação, tendo em vista a natureza da causa e o trabalho 

do advogado, atentando-se para as faixas de base de cálculo (inc. I a V, § 

3º, art. 85, CPC). Deixo de determinar a incidência de tal verba sobre as 

prestações vencidas após a sentença (Súmula 111 do STJ).Inadmissível a 

condenação da parte requerida ao pagamento das custas e despesas 

processuais por ser isenta, conforme prevê o art. 3º, I, da Lei Estadual nº 

7.603/2001. INTIMEM-SE e CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o 

necessário.Sentença sujeita à remessa necessária ante sua 

iliquidez.Certificado o trânsito em julgado, caso não seja requerido o 

cumprimento de sentença no prazo de 30 (trinta) dias, ao arquivo com as 

anotações e baixas de estilo.CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 143961 Nr: 5173-45.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adenir de Paula

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

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

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

OAB:14.474-A/MT

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

 Isto posto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO formulado pela autora e 

condeno o INSS:implantação dos benefícios: nome da segurada: ADENIR 

DE PAULA; benefício: Auxílio-doença; renda mensal: 91% (noventa e um 

por cento) do salário-de-contribuição; termo inicial: 19/11/2015 até a 

imediata implantação do beneficio por invalidez; Ainda, o benefício 

concedido a segurada: ADENIR DE PAULA; benefício: aposentadoria por 

invalidez; renda mensal: 100% (cem por cento) do salário-de-contribuição; 

termo inicial: 19/02/2018 (fl. 36). PUBLIQUE-SE, INTIME-SE e CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 134260 Nr: 7438-54.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Camargo Batista

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

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

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

OAB:14.474-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com essas considerações, com fundamento no art. 487, inc. I do CPC, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido contido na inicial. Condeno o polo ativo ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo 

em 10% do valor atualizado da causa, mas suspendendo a exigibilidade do 

adimplemento em razão da gratuidade.Com o trânsito em julgado, 

arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 136338 Nr: 1025-88.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raimundo Sabino Paiva

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

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

OAB:8061-B/MT, Samara Corinta Hammoud Costa - OAB:MT/6816

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com fundamento nos artigos 109 e 216 da Lei nº 

6.015/73 e em consonância com o parecer do Ministério Público, julgo 

procedente o pedido formulado na inicial e DETERMINO A ANULAÇÃO DO 

ASSENTO DE ÓBITO em nome de RAIMUNDO SABINO PAIVA. Após o 

trânsito em julgado da sentença, expeça-se mandado de anulação ao 

Cartório de Registro Civil onde foi registrada a certidão de óbito do autor, 

observando-se o teor do § 5° do artigo 109 da Lei n.° 6.015/73.Por fim, 

realizada a anulação, expeça-se ofício ao Cartório Eleitoral desta 

Comarca, bem como à Receita Federação, para que proceda à devida 

retificação nos registros do autor. Isento de custas e despesas 

processuais.Após o trânsito em julgado e cumpridas as determinações, 

arquive-se com as baixas e anotações necessárias.Publique-se. 

Registre-se e Intime-se.Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1004233-92.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DIONISIO STANICHESCH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1004233-92.2018.8.11.0007 

REQUERENTE: DIONISIO STANICHESCH REQUERIDO: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A Vistos. Por ora, deixo de analisar o pleito retro, vez que 

compulsando minuciosamente os autos, verifico que a parte autora é 

carecedora da ação (ausência de legitimidade para agir), tendo em vista 

que, inobstante a parte autora afirme ter pago R$ 2.994,00 (dois mil 

novecentos e noventa e quatro reais) para fins de adquirir 05 (cinco) 

pacotes de 99 Telex FREE (Voip), não foi localizada por esta Magistrada 

qualquer prova documental que demonstre, pelo menos, de forma mínima, 

o vínculo existente entre esta e a parte demandada. Ante o exposto, 

DETERMINO A EMENDA À INICIAL, no prazo de 15 (quinze) dias, momento 

em que deverá ser comprovada a efetivação do vínculo contratual 

apontado na inicial, por meio de qualquer elemento que demonstre a 

existência de relação jurídica entre as partes, sob pena de indeferimento 

da petição inicial. Intime-se a parte autora. Decorrido o prazo, 

CERTIFIQUE-SE e conclusos. Às providências. Alta Floresta, 30 de 

novembro de 2018. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55349 Nr: 7385-54.2007.811.0007

 AÇÃO: Depósito da Lei 8. 866/94->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itaú S/A

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carla Cristina Lopes Scortecci 

- OAB:20.334-A/MT, Egberto Hernandes Blanco - OAB:12470-A/MS

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

 Nos termos da Legislação vigente e do artigo 482, § 7°, I da CNGC/TJMT, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação da parte requerida 

para manifestar acerca da petição de fl. 162/163, que informa o 

pagamento dos honorários de sucumbência, no prazo de 05 (cinco)dias.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 115594 Nr: 3898-32.2014.811.0007

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cicera Aparecida da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sonia Maria Silva

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

- OAB:SP 53.553, Wilton Machado - OAB:MT/17588/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ab initio, DEIXO de acolher o pedido de decretação de nulidade da citação 

editalícia do confinante JOSÉ MANOEL SOARES DA SILVA, realizado na 

contestação por negativa geral de fl. 113, vez que, em consulta realizada 

por meio do Sistema INFOJUD, esta Magistrada não logrou êxito em 

localizar endereço diverso do referido vindeiro, conforme se infere do 

extrato em anexo. Do que se conclui válida a citação por edital perpetrada.

 No ponto, analisando detidamente os autos, inobstante a ocorrência de 

revelia da requerida, verifico não ser o caso de julgamento antecipado da 

lide, vez que esta gera apenas presunção relativa de veracidade dos 

fatos narrados na petição inicial, não implicando, necessariamente, no 

acolhimento integral ou mesmo parcial do pedido, que deve ser submetido 

à criteriosa apreciação do julgador. Razão pela qual, in casu, entendo 

necessária a oitiva de testemunhas a serem indicadas pela parte autora, 

para o fim de comprovação do exercício da posse pacífica e ininterrupta, 

com animus domini, do imóvel que o usucapiente pretende adquirir, bem 

como o decurso do prazo legal da posse exercida pela requerente.

Assim, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 

20.02.2019, às 16:00 horas, ocasião em que será ouvida a parte autora e 

suas testemunhas, cujo rol deverá apresentado no prazo de 10 (dez) 

dias, a contar da intimação desta decisão (art. 357, § 4º, do CPC).

CIÊNCIA à Defensoria Pública.

Expeça-se o necessário. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 96479 Nr: 4931-62.2011.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

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

Ferreira Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celice Ivanaga Velasques - 

OAB:16595, Cristiana Vasconcelos Borges Martins - OAB:12.002 

OAB/MS, Cristina Vasconcelos Borges Martins - OAB:13994-A MT, 

Danilo Silva Oliveira - OAB:15.359-B/MS, Evandro Cesar Aleandre 

dos Santos - OAB:13.431-A/MT, Fabianny Calmon Rafael - 

OAB:21.897, Fernanda Nascimento - OAB:13.953/MS, Larissa 

Marques Brandão - OAB:19.574, Luciana Costa Pereira - 

OAB:17498/MT, Luis Augusto Barbosa da Silva - OAB:4.681/TO, 

Luma Mayara de Azevedo Gevigier Emmerich - OAB:5143 - B/TO, 

Mauro Somacal - OAB:58.806/RS, Natalia Honostorio de Rezende - 

OAB:13714, Rodolfo Fregadoli Gonçalves - OAB:16.338, Suene 

Cintya da Cruz - OAB:28.002/GO, Yana Cavalcante de Souza - 

OAB:22.930/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1) Defiro o pedido de fl. 172, determinando seja expedido Edital para a 

citação da parte requerida, com prazo de 30 (trinta) dias e, para 

responder aos termos da presente, no prazo de 15 (quinze) dias, 

consignando expressamente que, caso não ofereça contestação no 

prazo legal, se presumirão como verdadeiros os fatos narrados na inicial.

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

parte requerida, NOMEIO como curador especial a pessoa do Defensor 

Público, que deverá ser intimado pessoalmente para apresentação de 

resposta, no prazo legal.

Cumpra-se. Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 103453 Nr: 5178-09.2012.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Queiroz & Rezende Ltda, Eliane Aparecida de 

Queiroz, Alexandre Servelhere de Rezende

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

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Defiro a pesquisa de veículos em nome da parte executada, via RenaJud. 

Em caso positivo, determino, desde já, a restrição de transferência 

daqueles que forem encontrados.

Em sendo encontrados bens, manifeste-se a parte exequente, no prazo 

de 5 (cinco) dias, requerendo e providenciando o necessário para a 

penhora, indicando, ainda, se deseja a remoção, permanecendo como 

depositário do bem.

Caso a diligência reste infrutífera, intime-se a parte exequente para que, 

no prazo de 5 (cinco) dias, promova o andamento do feito executório, sob 

pena de extinção.

Intime-se. Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 129450 Nr: 4844-67.2015.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nestor Cardoso da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:22819/PR, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:56918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1) No ponto, considerando o óbito do réu (fl. 51), bem como a petição de 

fl.68, SUSPENDO a presente ação até a prolação da sentença de 

habilitação, nos termos do art. 689, do CPC.

2) CITEM-SE pessoalmente os herdeiros do requerido para, querendo, 

impugnarem o pedido no prazo de 05 (cinco) dias.

3) Após o decurso do prazo estabelecido no item “2”, com ou sem a 

manifestação do requerido, façam-se os autos CONCLUSOS.

Às providências. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 142481 Nr: 4363-70.2016.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria da Conceição Camargo

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vitor Pinheiro Segantine - 

OAB:13570-A/MT

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

 Vistos.

Defiro o pedido de fl. 110, portanto, em razão de erro no alvará de fl. 111, 

proceda a Secretaria da Vara a expedição de novo alvará para a conta da 

parte exequente indicada à fl. 114.

Após, retornem os autos ao arquivo com as baixas necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 137742 Nr: 1757-69.2016.811.0007

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marciana Teixeira de Gois

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdineia de Oliveira Celesti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hamilton Ferreira da Silva 

Junior - OAB:11322

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1) Não cumprido o mandado e/ou não oferecidos embargos, conforme se 

verifica da certidão de fl. 63, constituir-se-á em título executivo judicial, 

nos termos do art. 701, § 2º, do CPC.
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 2- Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias requerer o 

que entender de direito, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 103429 Nr: 5154-78.2012.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Demite

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

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1) O artigo 8º, do CPC/2015, também preceitua que ao aplicar o 

ordenamento jurídico, o juiz não atentará apenas para a eficiência do 

processo, mas também aos fins sociais e às exigências do bem comum, 

devendo ainda resguardar e promover a dignidade da pessoa humana, 

observando a proporcionalidade, a razoabilidade e a legalidade.

2) Desta maneira DEFIRO, com fulcro no art. 782, §3° do CPC, desde já, a 

inclusão do nome da parte executada no rol de inadimplentes, devendo a 

Secretaria de Vara expedir ofício ao CDL de Alta Floresta - MT com os 

dados cadastrais necessários para sua inclusão.

3) Outrossim , cumpre elucidar que esta magistrada não possui acesso 

aos sistemas SREI ou CNIB impondo-se assim o INDEFERIMENTO dos 

pedido.

 4) No que tange ao sistema INFOJUD insta salientar que este já fora 

empregado às fls. 44/46 para a obtenção da última declaração do imposto 

de renda do executado, sendo que a consulta restou infrutífera, razão 

pela qual INDEFIRO o pedido.

5) DEFIRO o pedido de fl. 53, item “3”, e determino a intimação pessoal da 

parte executada (endereço à fl. 26) para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

INDIQUE BENS passíveis de penhora, sob pena de incidência da multa 

prevista no parágrafo único do artigo 774 do CPC, fixada em 10% (dez por 

cento) sobre o valor atualizado do débito sob execução.

6) Dessa forma, conste no mandado de intimação que a inércia da parte 

executada implicará na configuração de ato atentatório à dignidade da 

justiça, com a incidência da multa prevista no parágrafo único do artigo 

774 do CPC, fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do 

débito sob execução.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cumprida a determinação supra e certificado o decurso do prazo 

concedido ao devedor, vistas à exequente para manifestação, pelo prazo 

de 10 (dez) dias e conclusos.

 Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 142468 Nr: 4353-26.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iranildo Moreira Vieira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:MT/8506-A

 Vistos.

Considerando que, embora devidamente intimado por meio de seu 

advogado fl. 112, a parte autora manteve-se inerte. INTIME-SE 

pessoalmente a parte autora para, no prazo de 05 (cinco),se manifestar e 

dar prosseguimento no feito, sob pena de extinção.

Às providências. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 70438 Nr: 3410-19.2010.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Ferreira dos Santos

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rita Paschoalina de Souza - 

OAB:8.148/MT, Vitor Pinheiro Segantine - OAB:13570-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em razão do teor da certidão retro, além de enviar o necessário via e-mail 

para que o Departamento de Depósitos Judiciais proceda a DEVOLUÇÃO 

do RPV de fl. 146 ao INSS, informe o presente caso ao respectivo 

departamento, através do telefone com o objetivo de dar cumprimento à 

sentença de fl. 147.

No mais, cumpra-se integralmente a sentença de fl.147.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 103284 Nr: 4997-08.2012.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Creunice Mateus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lourival Parra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Michelle Azevedo Filho Cezar - 

OAB:16.239-O, Paulo Rogerio de Oliveira - OAB:11324/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o mencionado pela Leiloeira às fls. 122/124, defiro o pedido 

e determino a expedição de oficio ao Departamento competente para que 

realize a transferência do valor depositado à fl. 123 para a conta judicial 

vinculada a este processo.

No mais, cumpra-se cf. decisão de fls. 90/91.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 71178 Nr: 4149-89.2010.811.0007

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Ribeiro dos Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa Agricola de Cotia - Cooperativa 

Central em Liquidação

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

Silva - OAB:11206-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rolff Milani de Carvalho - 

OAB:84441/SP

 Vistos.

Determino a intimação pessoal do requerente ,que embora devidamente 

intimado por seu advogado se manteve inerte conforme certidão de fl.192 , 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste sobre o 

prosseguimento do feito, sob pena de extinção.

Cumprida a diligencia e decorrido o prazo acima assinalado, certifique-se e 

voltem-me conclusos.

Cumpra-se. Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 134504 Nr: 24-68.2016.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Oxigênio Cuiabá Ltda - Matriz, Oxigenio Cuiabá Ltda - 

Multifix, Willian Satoshi Matsumura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tornearia M. Dias Ltda-ME, Franciela de Cássia 

Dias Maciel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patricia Aparecida de Almeida 

Maciel - OAB:12507/MT

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

OAB:MT/18702-O, Nilton Nunes Gabriel - OAB:4342-B

 Vistos, etc.

1) Diante da comprovação da propriedade, DEFIRO o pedido de penhora e 

avaliação do imóvel apontado à fl. 192/v, consoante o disposto nos §§ 1º 

e 2º do art. 845, do CPC.

2) EXPEÇA-SE mandado de penhora e avaliação do bem indicado.

 3) Após, INTIME-SE da penhora e avaliação, pessoalmente, a parte 

devedora e seu cônjuge, nos termos do art. 841, § 2º e art. 842, ambos do 

CPC.

4) Consigno que, após a formalização da penhora nos autos, competirá ao 

exequente providenciar a averbação da penhora à margem da matrícula 
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do bem no ofício imobiliário, mediante apresentação de certidão de inteiro 

teor, nos moldes do artigo 844, do CPC.

5) Cumpridas as diligências supramencionadas, INTIME-SE a parte 

exequente para manifestar o que entender por direito, no prazo de 15 

(quinze) dias.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 101355 Nr: 2975-74.2012.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Domingos Picolli Filho ME, Domingos Picolli Filho

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

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS DAVI ANDRADE - 

OAB:11656-MT

 Vistos.

Trata-se de Execução Fiscal movida pela Fazenda Pública Municipal em 

face de Domingos Picolli Filho Me e Domingos Picolli Filho, qualificado nos 

autos.

Entre um ato e outro, a fl. 50 a exequente alegou que os débitos relativos à 

CDA 20123957, que dá azo a esta execução foram cancelados.

É o relatório. DECIDO.

No ponto, tendo em vista a manifestação do exequente à fl. 50, julgo 

EXTINTA a presente ação de execução fiscal no que concerne ao débito 

relativo à CDA 20123957, nos termos do artigo 924, inciso II,do CPC.

Custas processuais serão quitadas pela parte executada.

Transitada em julgado, SEJAM DADAS AS BAIXAS NECESSÁRIAS EM 

EVENTUAIS GRAVAMES, ÀS EXPENSAS DO EXECUTADO.

Após o trânsito em julgado, recolhidas às custas processuais ao arquivo, 

com as baixas pertinentes.

Publique –se . Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 118873 Nr: 6620-39.2014.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roseli Diamante de Oliveira

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

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

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

OAB:14.474-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEIXO de apreciar, por ora, o pedido de fl. 88, tendo em vista a decisão de 

fl. 87.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 60564 Nr: 204-31.2009.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Waldemar Betoni

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jefferson Roberth Marques, Luis Carlos de 

Queiroz

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

OAB:14428-B/MT, Luis Augusto Cuissi - OAB:14430-A/MT

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

OAB:16889-B, Rosangela Pendloski - OAB:3256/MT

 Vistos.

ACOLHO o pedido de fl.222 e determino a expedição de alvará do valor 

encontrado via sistema BACENJUD, vez que não houve manifestação da 

parte executada, cf. certidão e fl. 219.

 De outro lado, INDEFIRO o pedido de bloqueio no limite de 30% (trinta por 

cento) do salário da parte executada mensalmente, via sistema 

BACENJUD, ante a impenhorabilidade do salário, nos termos do art. 833, 

inciso IV, e por não fazer parte da excepcionalidade prevista no §2º do 

mesmo dispositivo.

 Intime-se a parte exequente para requerer o que entender de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 34393 Nr: 90-34.2005.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Atanazia Gonçalves Fernandes

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

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

Silva - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante a informação retro, CERTIFIQUE a Gestora da Vara acerca da 

existência de valores vinculados aos autos e conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 143962 Nr: 5174-30.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida da Silva Rosa

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

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

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

OAB:14.474-A/MT

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

 .Analisando detidamente os autos, verifico não ser o caso de julgamento 

antecipado da lide. Assim, passo, desde logo, a sanear o feito, nos termos 

estabelecidos no art. 357, do CPC.Outrossim, vislumbro que a alegação de 

prescrição ventilada pela autarquia não merece acolhimento, pois o 

requerimento do benefício se deu em 03.03.2016, não havendo, nesta 

demanda, a possibilidade de ocorrência da preliminar prevista no 

parágrafo único, do art. 103, da Lei 8.213/91, estando REJEITADA a 

matéria.Com efeito, tendo em vista que a autora aponta em sua exordial ter 

exercido atividade rural sob regime de economia familiar, entendo 

necessária, a produção de prova testemunhal para o fim de verificar a 

condição de segurado especial em relação ao referido lapso 

temporal.DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 13 de 

fevereiro de 2019, às 13:30 horas, ocasião em que serão ouvidas as 

partes e suas testemunhas, cujo rol deverá apresentado no prazo de 10 

(dez) dias, a contar da intimação das partes desta decisão (art. 357, § 4º, 

do CPC).CONSIGNE-SE na intimação da autora a necessidade de seu 

comparecimento, a fim de prestar depoimento pessoal, consignando as 

penas do § 1º do artigo 385 do Código de Processo Civil, para o caso de 

não comparecimento.Intime-se a parte autora e a parte requerida, na 

pessoa de seu patrono, via sistema DJE. Em relação às suas 

testemunhas, nos termos do art. 455 do CPC, caberá ao advogado da 

parte autora e da requerida intimá-las, dispensando-se a intimação do 

juízo, salvo nos casos do §4º do mesmo dispositivo legal. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 144964 Nr: 5635-02.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neuriza Oliveira Morais

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

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

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

OAB:14.474-A/MT

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

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

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

Renato Salício Fabiano, OAB 14474-A-MT, para devolução dos autos 

5635-02.2016.811.0007 , código 144964, no prazo de 03 (três) dias, sob 

pena de incidência das consequências previstas no artigo 234, § 2º do 

Código de Processo Civil.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 12980 Nr: 1558-72.2001.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sônia Lúcia Henrique Conceição, Jefferson Henrique A. 

da Conceição, Maiana Henrique A. Conceição - menor rep. por sua mãe

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Augusto da Conceição - Espólio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kleber Zinimar Geraldine 

Coutinho - OAB:4151/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

Zinimar Geraldine Coutinho, OAB 4151, para devolução dos autos 

1558-72.2001.811.0007, código 12980, no prazo de 03 (três) dias, sob 

pena de incidência das consequências previstas no artigo 234, § 2º do 

Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 136206 Nr: 952-19.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Atalíbio Coelho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Lindolfo da Silva Neto, GVA 

Incorporações Ltda

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMILÇON DE ALMEIDA 

GILARDE - OAB:7440, André Juliano Peres Peres - OAB:16889-B

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

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

Juliano Peres Peres, OAB 16889-B, para devolução dos autos 

952-19.2016.811.0007, código 136206, no prazo de 03 (três) dias, sob 

pena de incidência das consequências previstas no artigo 234, § 2º do 

Código de Processo Civil.

4ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010224-32.2015.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDENICE TERESINHA MULLER (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

REGINALDO SOUZA NETTO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Marlene Ferreira de Aguiar César OAB - MT15908/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010224-32.2015.8.11.0007 EXEQUENTE: CLAUDENICE TERESINHA 

MULLER EXECUTADO: REGINALDO SOUZA NETTO Vistos. Defiro o pedido 

de ID nº 16277665. Para tanto, EXPEÇA-SE ofício a empresa empregadora 

do executado, a fim de que preste informações, no prazo de 10 (dez) 

dias, acerca dos descontos que devem ser realizados nos rendimentos 

salariais deste, sob as penas da lei. Conste no ofício que os depósitos 

deverão ser realizados em conta judicial, conforme determinado na 

decisão de ID nº 12144034. Decorrido o prazo acima assinalado, 

INTIME-SE o exequente para requerer o que de direito, no prazo de 05 

(cinco) dias. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Alta Floresta/MT, 29 

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

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000876-07.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILDA DE JESUS RODRIGUES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEN DAIANE MAGALHAES DE OLIVEIRA OAB - MT19520/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAIS TEODORO DE MORAES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000876-07.2018.8.11.0007 REQUERENTE: ROSILDA DE JESUS 

RODRIGUES SILVA REQUERIDO: TAIS TEODORO DE MORAES Vistos. 

Analisando detidamente o presente feito verifica-se que as provas até 

então produzidas deixam dúvida quanto aos fatos que ensejaram a 

distribuição da ação, mormente no que atine ao dano moral, em tese, 

sofrido pela autora. Desse modo, e em atenção ao que estabelece o artigo 

369 do CPC, designo AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO para o 

dia 07 DE FEVEREIRO DE 2019 às 14h00min. As testemunhas, até o 

máximo de três para cada parte, comparecerão à audiência de instrução e 

julgamento, levadas pela parte que as tenha arrolado, independentemente 

de intimação, ou mediante esta, se assim for requerido. Intimem-se. 

Expeça-se o necessário. Mariana Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO o 

despacho proferido pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 

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

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003148-71.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA DE MELO VELOZO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS 02520739169 (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo à intimação do(a) Advogado(a) da parte Autora para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 06 de 

fevereiro de 2019, às 15:00 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 

34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004147-24.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRELUCIA LIMA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

RODOLFO TEOTONIO DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO BARRETO TAVARES OAB - MT0015363A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo à intimação do(a) Advogado(a) da parte Autora para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 05 de 

fevereiro de 2019, às 15:00 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 

34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004147-24.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRELUCIA LIMA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

RODOLFO TEOTONIO DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO BARRETO TAVARES OAB - MT0015363A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo à intimação do(a) Advogado(a) da parte Autora para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 05 de 

fevereiro de 2019, às 15:00 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 

34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004148-09.2018.8.11.0007
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Parte(s) Polo Ativo:

RODOLFO TEOTONIO DE CARVALHO (REQUERENTE)

ANDRELUCIA LIMA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO BARRETO TAVARES OAB - MT0015363A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AÉREAS S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo à intimação do(a) Advogado(a) da parte Autora para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 05 de 

fevereiro de 2019, às 15:20 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 

34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004148-09.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RODOLFO TEOTONIO DE CARVALHO (REQUERENTE)

ANDRELUCIA LIMA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO BARRETO TAVARES OAB - MT0015363A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AÉREAS S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo à intimação do(a) Advogado(a) da parte Autora para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 05 de 

fevereiro de 2019, às 15:20 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 

34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003890-96.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

IRACI DE SOUZA PEREIRA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABDIEL VIRGINO MATHIAS DE SOUZA OAB - MT0016241A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo à intimação do(a) Advogado(a) da parte Autora para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 05 de 

fevereiro de 2019, às 16:00 horas, bem como da LIMINAR DEFERIDA. 

Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002184-78.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

IEDA ENY RODRIGUES XAVIER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo à intimação do(a) Advogado(a) da parte Autora para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 05 de 

fevereiro de 2019, às 16:20 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 

34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004131-70.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO VIEIRA DE SOUZA SANTOS - COMERCIO E SERVICOS - EIRELI 

- ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO BENARDELI & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo à intimação do(a) Advogado(a) da parte Autora para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 05 de 

fevereiro de 2019, às 13:20 horas, bem como da LIMINAR INDEFERIDA. 

Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004183-66.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

S A A BRAZ DE OLIVEIRA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA ALTA FLORESTA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo à intimação do(a) Advogado(a) da parte Autora para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 30 de 

janeiro de 2019, às 14:00 horas, bem como da LIMINAR DEFERIDA. Monali 

Ribeiro Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004168-97.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA TANQUELA VIANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUETONIO PAZ OAB - MT0005203A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo à intimação do(a) Advogado(a) da parte Autora para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 05 de 

fevereiro de 2019, às 14:20 horas, bem como da LIMINAR DEFERIDA. 

Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004227-85.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DENISE MARIANA DO NASCIMENTO FREIRE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

REGINA DA SILVA SOUZA OAB - MT22876/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOTOROLA INDUSTRIA LTDA (REQUERIDO)

MARILZA DA SILVA GOMES - ME (REQUERIDO)

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, MILENA RAMOS DE LIMA E 

SOUZA PARO, procedo a intimação do(a) advogado(a) da parte autora, 

para que no prazo de 10 (DEZ) dias junte aos autos comprovante de 

endereço atualizado, em nome da parte autora, conforme Ordem de 

Serviço n°. 01/2018. Maria Izabel dos Anjos Olsen Gestora Judiciária 

Prislene Paiva Estagiária – 34917

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004202-72.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON DE OLIVEIRA DANTAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte Autora, 

para comparecer à audiência de Conciliação designada para o 31 DE 

JANEIRO de 2019, às 16h40min. Prislene Paiva Estagiária Matrícula 34917

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010434-25.2011.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MARTINS LIMA SILVA JARDIM (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO SUTILO MARTINS OAB - MT0013182A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que procedo a intimação da parte autora para, apresentar cálculo 

atualizado da dívida, com vistas a posterior expedição de certidão de 

crédito para fins de habilitação. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000360-84.2018.8.11.0007
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Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA MARIA DALLA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAMILA DE MOURA SANTOS OAB - MT24032/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

QUARK TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo à intimação do(a) Advogado(a) da parte Autora para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 06 de 

fevereiro de 2019, às 14:20 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 

34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000019-58.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VALOIR FAVERO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

SIDNEI TADEU CUISSI OAB - MS17252 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM (REQUERIDO)

 

Certifico que a contestação apresentada no ID nº 16617989, foi interposta 

tempestivamente. Certifico ainda, que procedo a intimação da parte autora 

para, querendo, apresentar impugnação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010061-57.2012.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO REIS DE OLIVEIRA OAB - MT0005476S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR RESENDE DE FREITAS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010061-57.2012.8.11.0007 EXEQUENTE: MARLI DA SILVA EXECUTADO: 

UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR RESENDE DE FREITAS LTDA - ME Vistos. 

Perscrutando os autos, constato que o exequente requereu a 

desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, com 

fundamento no artigo 28 do CDC, especialmente em relação à falência e 

inatividade da pessoa jurídica. Nos termos do artigo 135 do novo CPC, 

aplicável ao Juizado Especial Cível por força do artigo 1.062 do referido 

código, o sócio da pessoa jurídica deve ser citado para manifestar-se e 

requerer as provas cabíveis, motivo pelo qual determino a intimação do 

exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar nos autos a 

qualificação completa dos sócios, notadamente, seus endereços. 

Apresentada a qualificação pelo exequente, CITEM-SE os sócios da 

empresa executada, para manifestarem, em 15 (quinze) dias, sobre o 

pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Após, conclusos. Alta Floresta/MT, 30 de 

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

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010476-06.2013.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID & PEREZ LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANE GIACOMIN DA CRUZ OAB - MT16357 (ADVOGADO(A))

MARCIO APARECIDO SPAGNOLO OAB - MT0017600A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIA DE SOUZA KANNO (EXECUTADO)

 

Certifico que procedo a intimação da parte autora, do inteiro teor dos 

documentos juntados no ID nº 16333426, para manifestar-se, no prazo de 

05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010848-47.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VILMA NUNES CHAVEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ESPAÇO VERDE LTDA - ME (EXECUTADO)

AZUL LINHAS AEREAS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

CARLA DENES CECONELLO LEITE OAB - MT0008840A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010848-47.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: VILMA NUNES CHAVEIRO 

EXECUTADO: AZUL LINHAS AEREAS, ESPAÇO VERDE LTDA - ME Vistos. 

A parte devedora informa que efetuou o pagamento integral da dívida 

(evento nº. 16656028) e a parte credora requer o levantamento do valor 

depositado judicialmente, bem como alega a existência de valores 

remanescentes, requerendo a penhora online para fins de satisfação da 

dívida (ID nº 16430664). EXPEÇA-SE imediatamente alvará eletrônico de 

liberação dos valores depositados judicialmente em favor do advogado da 

parte credora, DESDE QUE o patrono possua no instrumento de 

procuração poder expresso para receber. Caso contrário, intime-se o 

credor para proceder a devida regularização, em cinco dias. Cientifique-se 

por qualquer meio de comunicação a parte credora acerca da presente 

decisão, nos termos do artigo 450, §3º da CNGC/MT. Por fim, INTIME-SE o 

executado para, em cinco dias, efetuar o pagamento do montante 

remanescendo do débito, indicado pelo credor no ID nº 16430664. 

Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 30 de novembro de 2018. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 124034 Nr: 1851-51.2015.811.0007

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diomiro Nardes de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Gonçalves Paschoal - 

OAB:MT/15881-A, DAVID PEREIRA DE OLIVEIRA - OAB:MT 7499-A, 

Fernando França Nishikawa - OAB:13169-O

 Certifico que procedo a intimação dos advogados do autor do fato, do 

inteiro teor da decisão de fl. 98, bem como da audiência designada para o 

dia 11 de dezembro de 2018, às 15h30min.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 111173 Nr: 6793-97.2013.811.0007

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Magno Vieira Peres da Silva, Jasto 

Konopka

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hugo Leon Silveira - 

OAB:16671-A, Shirlene Benites - OAB:16211/MT, Wilmar David 

Lucas - OAB:4.136-A

 Certifico que procedo a intimação do advogado do autor do fato, Dr. 

Wilmar David Lucas, do inteiro teor da sentença de fl. 134 dos autos.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001650-71.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA PAOLA BEVILAQUA MARCON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA DECISÃO Processo: 

1001650-71.2017.8.11.0007. REQUERENTE: ALESSANDRA PAOLA 

BEVILAQUA MARCON REQUERIDO: FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS 

BRASIL LTDA. Vistos. Considerando que a parte requerida efetuou 

voluntariamente o depósito da condenação, cf. se vê junto ao Id n. 

16641928 - Pág. 1, REQUISITE-SE a transferência dos valores depositados 

nos autos para a conta judicial, caso ainda não tenha sido realizada. 

Independente do trânsito em julgado da sentença prolatada, expeça-se 

alvará do valor depositado nos autos para as contas indicadas no Id n. 

16677382 - Pág. 1, cf. pleiteado. Certificado o trânsito, arquivem-se os 

autos, observadas as formalidades legais. Intimem-se. Cumpra-se. Alta 

Floresta, MT, 30 de novembro de 2018 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000437-30.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO OAB - RS0069412S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA DECISÃO Processo: 

1000437-30.2017.8.11.0007. EXEQUENTE: MILENA RAMOS DE LIMA E 

SOUZA PARO EXECUTADO: DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E 

DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A Vistos. Expeça-se 

alvará do valor depositado nos autos para a conta indicada no Id n. 

11251778 - Pág. 1, vez que se refere à devolução de valor em favor da 

parte executada. Alvará expedido em nome da parte autora, Id n. 

10623161 - Pág. 1. No mais, cumpra-se cf. sentença prolata sob o Id n. 

10543459. Alta Floresta, MT, 30 de novembro de 2018 JANAÍNA REBUCCI 

DEZANETTI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010128-22.2012.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

INFOPLUS ESCOLA DE INFORMATICA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA RUTH FERNANDES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NILTON NUNES GABRIEL OAB - MT0004342A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010128-22.2012.8.11.0007 EXEQUENTE: INFOPLUS ESCOLA DE 

INFORMATICA LTDA - ME EXECUTADO: MARIA RUTH FERNANDES Vistos. 

Realizada a penhora online objetivando a satisfação da dívida, esta restou 

parcialmente frutífera, conforme extrato Bacenjud colacionado ao ID 

14401042. Em petição de ID 14990652, a executada requer a 

desconstituição da penhora, alegando que as verbas bloqueadas em sua 

conta bancária referem-se a benefício previdenciária, bem como, 

encontram-se depositados em conta poupança. De outro norte, a parte 

executada pugna pelo levantamento do valor bloqueado, informando os 

dados bancários para transferência (ID º 16715294). Como é sabido, a 

jurisprudência do STJ tem admitido a relativização da regra da 

impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria/salário, permitindo, 

pois, a constrição de percentual dos rendimentos mesmo em crédito de 

natureza não alimentar. Da mesma forma, o Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso em casos semelhantes assim tem se posicionado: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – 

BLOQUEIO E PENHORA DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA – 

POSSIBILIDADE DA PENHORA DE 30% DA VERBA REMUNERATÓRIA – 

RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE – DECISÃO 

REFORMADA EM PARTE– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.O STJ 

firmou o entendimento no sentido de que é possível a relativização da 

regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, 

do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a 

satisfação do crédito, preservando-se o suficiente para garantir a 

subsistência digna do devedor e da sua família. Assim, a tese de 

impenhorabilidade contida no Art. 833, IV, do CPC/15, não pode ser 

utilizada como justificativa para o devedor esquivar de sua obrigação. Na 

hipótese, deve ser desbloqueado o valor correspondente à 70% do 

montante objeto da constrição eletrônica.” (CLARICE CLAUDINO DA 

SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

15/08/2018, Publicado no DJE 21/08/2018). “EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO QUE DESPROVEU O 

AGRAVO INTERNO – PENHORA DE VALORES ENCONTRADOS EM CONTA 

POUPANÇA – POSSIBILIDADE – ALEGAÇÃO DE QUE SERIAM ORIUNDOS 

DE APOSENTADORIA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – JURISPRUDÊNCIA 

DO STJ – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – 

RECURSO DESPROVIDO.O STJ possui entendimento de que é possível a 

penhora de valores encontrados em conta poupança quando desvirtuada 

a característica desta, utilizando-a como se conta-corrente fosse. Os 

proventos oriundos de aposentadoria podem ser penhorados para quitar 

verba de caráter alimentar. O artigo 1.022 do Código de Processo Civil 

dispõe que os embargos de declaração destinam-se a esclarecer 

obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, 

e não à rediscussão do mérito da causa.” (MARIA HELENA 

GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 14/11/2018, Publicado no DJE 26/11/2018). AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – BLOQUEIO DE 

PROVENTOS – POSSIBILIDADE DA PENHORA DE 30% DA VERBA 

REMUNERATÓRIA – RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE 

IMPENHORABILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.O 

STJ consolidou entendimento no sentido de que é possível a relativização 

da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, 

IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a 

satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para 

garantir a sua subsistência digna e a de sua família. No caso, penhorar o 

valor correspondente a 30% da remuneração das devedoras, não foge 

aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade erigidos pela 

jurisprudência, devendo a penhora ser admitida. (CLARICE CLAUDINO DA 

SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

03/10/2018, Publicado no DJE 16/10/2018). Assim, DETERMINO a 

desconstituição da penhora do valor correspondente a 70% do montante 

penhorado, com a devida expedição de alvará eletrônico para liberação 

em favor da parte devedora. Para tanto, INTIME-SE a executada para 

informar, no prazo de 05 (cinco) dias, os dados bancários para 

transferência. EXPEÇA-SE também alvará eletrônico de liberação do valor 

remanescente (30%) em favor da parte credora, observando-se os dados 

bancários fornecidos no ID nº 16715294. Cientifique-se por qualquer meio 

de comunicação a parte credora acerca da presente decisão, nos termos 

do artigo 450, §3º da CNGC/MT. Após, intime-se o exequente para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifestar requerendo o que de direito e para 

indicar bens passíveis de penhora, sob pena de extinção. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Alta Floresta/MT, 30 de novembro de 2018. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010848-47.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VILMA NUNES CHAVEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ESPAÇO VERDE LTDA - ME (EXECUTADO)

AZUL LINHAS AEREAS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

CARLA DENES CECONELLO LEITE OAB - MT0008840A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO
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CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010848-47.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: VILMA NUNES CHAVEIRO 

EXECUTADO: AZUL LINHAS AEREAS, ESPAÇO VERDE LTDA - ME Vistos. 

A parte devedora informa que efetuou o pagamento integral da dívida 

(evento nº. 16656028) e a parte credora requer o levantamento do valor 

depositado judicialmente, bem como alega a existência de valores 

remanescentes, requerendo a penhora online para fins de satisfação da 

dívida (ID nº 16430664). EXPEÇA-SE imediatamente alvará eletrônico de 

liberação dos valores depositados judicialmente em favor do advogado da 

parte credora, DESDE QUE o patrono possua no instrumento de 

procuração poder expresso para receber. Caso contrário, intime-se o 

credor para proceder a devida regularização, em cinco dias. Cientifique-se 

por qualquer meio de comunicação a parte credora acerca da presente 

decisão, nos termos do artigo 450, §3º da CNGC/MT. Por fim, INTIME-SE o 

executado para, em cinco dias, efetuar o pagamento do montante 

remanescendo do débito, indicado pelo credor no ID nº 16430664. 

Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 30 de novembro de 2018. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003446-63.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LVL COMERCIO E SERVICOS LTDA. - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLYAN DE SOUZA MARIA OAB - MT22421/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO MIORINI DA SILVA (REQUERIDO)

JOSE APARECIDO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1003446-63.2018.8.11.0007 REQUERENTE: LVL COMERCIO E SERVICOS 

LTDA. - EPP REQUERIDO: ALESSANDRO MIORINI DA SILVA, JOSE 

APARECIDO DA SILVA Vistos. Ausente o relatório, com fulcro no disposto 

no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Analisando o termo de audiência 

constante no ID nº. 16390210 verifico que a parte autora foi devidamente 

intimada para praticar no processo o ato que lhe competia, contudo, se 

quedou inerte (ID nº. 16744998). Calha registrar a afronta ao princípio 

constitucional da razoável duração do processo pela parte requerente, 

porquanto resta evidenciado que esta não praticou os atos processuais 

que lhe competem e indubitavelmente abandonou o processo. Ademais, 

em obediência ao princípio da celeridade, que norteia o procedimento do 

Juizado Especial, é inadmissível aceitar que o processo permaneça 

paralisado por inércia da parte autora/exequente, não restando alternativa 

senão a extinção do feito em razão do abandono. Diante do exposto, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO com fulcro 

no artigo 485, III, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar a parte 

autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos 

honorários advocatícios, em face do disposto no artigo 55 da Lei nº 

9.099/95. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Cumpra-se. 

Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº. 9.099/95, submeto o presente 

processo à apreciação da Meritíssima Juíza de Direito. Camilla Ochiuto 

Lima Ortega Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 

9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus 

precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 29 de novembro de 2018. MILENA RAMOS 

DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003543-97.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIAL ARAUJO DA SILVA SUPERMERCADOS LTDA. - EPP 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLYAN DE SOUZA MARIA OAB - MT22421/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RN COMERCIO VAREJISTA S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO OAB - RS0069412S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1003543-97.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: COMERCIAL ARAUJO DA SILVA 

SUPERMERCADOS LTDA. - EPP EXECUTADO: RN COMERCIO VAREJISTA 

S.A Vistos. Ausente o relatório em razão do permissivo do artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Pela análise dos autos, verifico que se trata de processo 

eletrônico em fase de Cumprimento de Sentença movido em desfavor de 

empresa em recuperação judicial. Nos termos do Enunciado nº 51 do 

Fórum Nacional dos Juizados Especiais, "os processos de conhecimento 

contra empresas sob liquidação extrajudicial, concordata ou recuperação 

judicial devem prosseguir até a sentença de mérito, para constituição do 

título executivo judicial, possibilitando à parte habilitar o seu crédito, no 

momento oportuno, pela via própria". É sabido que, estando a executada 

em recuperação judicial, a execução de título já constituído não pode 

tramitar no Juizado Especial, tampouco pode haver constrição de bens e 

valores, restando ao credor a faculdade de habilitar seu crédito junto ao 

Juízo onde tramita a recuperação judicial da executada. Nesse sentido 

seque o recente entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça: 

RECURSO ESPECIAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA. ATOS DE CONSTRIÇÃO. FORNECEDOR EM RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA RECUPERAÇÃO. PROTEÇÃO DO 

CONSUMIDOR E PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. PRINCÍPIOS NÃO 

ABSOLUTOS. PONDERAÇÃO. MANUTENÇÃO DA EMPRESA. TUTELA DE 

INTERESSES MÚLTIPLOS. PREVALÊNCIA. INTERPRETAÇÃO 

SISTEMÁTICO-TELEOLÓGICA DA LEI Nº 11.101/2005. 1. A controvérsia 

dos autos consiste em definir a competência para realizar atos de 

constrição destinados ao cumprimento de sentença proferida por 

magistrado do juizado especial cível, em favor de consumidor, quando o 

fornecedor já obteve o deferimento da recuperação na vara empresarial. 

2. O compromisso do Estado de promover o equilíbrio das relações 

consumeristas não é uma garantia absoluta, estando a sua realização 

sujeita à ponderação, na hipótese, quanto aos múltiplos interesses 

protegidos pelo princípio da preservação da empresa. 3. A Segunda 

Seção já realizou a interpretação sistemático-teleológica da Lei nº 

11.101/2005, admitindo a prevalência do princípio da preservação da 

empresa em detrimento de interesses exclusivos de determinadas classes 

de credores, tendo atestado que, após o deferimento da recuperação 

judicial, prevalece a competência do Juízo desta para decidir sobre todas 

as medidas de constrição e de venda de bens integrantes do patrimônio 

da recuperanda. Precedentes. 4. Viola o juízo atrativo da recuperação a 

ordem de penhora on line decretada pelo julgador titular do juizado 

especial, pois a inserção da proteção do consumidor como direito 

fundamental não é capaz de blindá-lo dos efeitos do processo de 

reestruturação financeira do fornecedor. Precedente. 5. Recurso especial 

provido para reconhecer a competência do juízo da 7ª Vara Empresarial 

da Comarca da Capital do Rio de Janeiro. (REsp 1598130/RJ, Rel. Ministro 

RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 

07/03/2017, DJe 14/03/2017) RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. 

EXECUÇÃO SINGULAR MOVIDA CONTRA A RECUPERANDA. PRÁTICA DE 

ATOS DE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. IMPOSSIBILIDADE. RELAÇÃO DE 

CONSUMO. IRRELEVÂNCIA. 1- Conflito de competência suscitado em 

9/11/2015. Recurso especial interposto em 28/3/2016 e concluso à 

Relatora em 30/9/2016. 2- Controvérsia que se cinge em definir se o juízo 

onde se processa a recuperação judicial da recorrente é o competente 

para processamento e julgamento de ação indenizatória derivada de 

relação de consumo em fase de cumprimento de sentença. 3- A 

interpretação conjunta das normas contidas nos arts. 6º, 47 e 49 da LFRE, 

bem como o entendimento do STJ acerca da questão, permitem concluir 

que o juízo onde tramita o processo de recuperação judicial - por ter à sua 

disposição todos os elementos que traduzem com precisão as 

dificuldades enfrentadas pelas devedoras, bem como todos os aspectos 

concernentes à elaboração e à execução do plano de soerguimento - é 

quem deve decidir sobre o destino dos bens e valores objeto de 

execuções singulares movidas contra a recuperanda, ainda que se trate 

de crédito decorrente de relação de consumo. 4- Recurso Especial 

Provido. (REsp 1630702/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 02/02/2017, DJe 10/02/2017) Ressalta-se que o 

posicionamento adotado nos julgados em epígrafe refuta o 

prosseguimento individual de execuções em juízos diversos daquele 
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responsável pelo cumprimento do plano de recuperação, vez que as 

medidas constritivas de credores não sujeitos ao plano seriam capazes de 

inviabilizar o processo de reestruturação financeira da empresa pela 

constrição de bens e receitas já comprometidos com a sua execução. 

Ademais, no microssistema do Juizado Especial não se aplica o disposto 

no artigo 6º, §4º da Lei nº 11.101/2005, no que tange à suspensão das 

ações de execução em face de devedor em recuperação judicial, diante 

da incompatibilidade de tal norma com os princípios norteadores do 

Juizado Especial. Nesse passo, é de rigor a extinção do processo. Ante o 

exposto, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com 

fundamento no Enunciado nº 51 do FONAJE e no artigo 51, inciso III, da Lei 

nº 9.099/95. Caso seja solicitado pelo credor, expeça-se certidão de 

crédito em seu favor para fim de habilitação. Sem custas processuais e 

honorários de sucumbência, com base no art. 55, caput, da Lei nº. 

9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e cautelas 

de praxe, nos termos do artigo 1006 da CNGC/MT, observando-se se há 

custas pendentes de quitação. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 29 de 

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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002108-54.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO PARO LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ceres Bilate Baracat OAB - MT12869/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002108-54.2018.8.11.0007 REQUERENTE: CARLOS EDUARDO PARO 

LOPES REQUERIDO: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO 

MEDICO Vistos. Relatório dispensado, ex vi do artigo 38 da Lei nº. 

9.099/95. Passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 

355 do CPC. I – Mérito No mérito, alega o autor CARLOS EDUARDO PARO 

LOPES que é cliente da requerida UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO. Afirma que aos 09/10/2017 fora diagnosticado com 

apendicite aguda, tendo sido prescrita a realização de procedimento 

cirurgia de apendicectomia convencional em caráter de urgência, a qual 

fora realizada em unidade hospitalar não convencionada com a requerida. 

Salienta que o procedimento cirúrgico custou-lhe o importe de R$ 

12.100,00 (doze mil e cem reais), contudo, fora restituído apenas em R$ 

3.424,98 (três mil quatrocentos e vinte e quatro reais e noventa e oito 

centavos), sob o argumento de que o município possui outro prestador de 

serviço conveniado, pretendendo a reparação pelo dano moral e material 

suportado. Por seu turno a ré afirma que apear de possuir em seu quadro 

de profissionais, hospitais, médicos e locais devidamente capacitados 

para atender ao autor, este optou em realizá-lo de forma particular, não 

podendo ser responsabilizada pela escolha do autor, bem como que a 

restituição ocorreu com base em tabela médica brasileira de honorários. 

Analisando detidamente os autos verifica-se que os documentos que 

instruíram a exordial comprovam as alegações autoral, tendo o 

demandante se desincumbido do ônus que lhe recai (artigo 373, I, CPC). 

Por outro lado, a ré não demonstrou qualquer fato modificativo, extintivo ou 

impeditivo do direito do autor, na toada do que estabelece o artigo 373, II, 

do CPC, sendo fato que a contestação não fora instruída com nenhum 

documento comprobatório. Vale consignar que os contratos de planos de 

saúde estão submetidos ao CDC, nos termos do artigo 35 da Lei nº. 

9.656/98, pois envolvem típica relação de consumo, bem como disposto na 

Súmula n.º 469 do STJ. Em se tratando de relação tipicamente 

consumerista, e havendo manifesta hipossuficiência do consumidor em 

relação à ré, cabível a inversão do ônus da prova, em conformidade com a 

disposição do art. 6º, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Ainda, 

incide, na espécie, o artigo 47 do CDC, que determina a interpretação das 

cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor. 

Igualmente, deve incidir o disposto no art. 51, IV, § 1°, II, do CDC, segundo 

o qual é nula a cláusula que estabeleça obrigações consideradas iníquas, 

que coloquem o consumidor em desvantagem. Também, mostra-se 

exagerada a cláusula que restringe direitos ou obrigações inerentes à 

natureza do contrato, ameaçando seu objeto e equilíbrio, ou ainda que seja 

excessivamente onerosa ao consumidor. Nesse sentido: RECURSO 

INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. BRADESCO SAÚDE. AÇÃO DE 

RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

PROCEDIMENTO URGENTE. PARTO. NEGATIVA DE COBERTURA DO 

PLANO DE SAÚDE PARA O PROCEDIMENTOSOB A ALEGAÇÃO DE QUE 

NÃO HAVIA CUMPRIDO O PRAZO DE CARÊNCIA. PROCEDIMENTO 

REALIZADO EM CARÁTER DE URGÊNCIA QUE REDUZ A CARÊNCIA PARA 

24H. COBRANÇA DE VALORES REFERENTE ÀS DESPESAS MÉDICAS E 

HOSPITALARES. DEVER DA RÉ RESTITUIR OS VALORES 

DESEMBOLSADOS PELOS AUTORES. RESPONSABILIDADE EM GARANTIR 

A COBERTURA INTEGRAL NO ATENDIMENTO EMERGENCIAL. DANOS 

MORAIS CONFIGURADOS, ANTE AS PECULIARIDADES DO CASO 

CONCRETO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 5.000,00 QUE 

NÃO COMPORTA REDUÇÃO, POIS ATENDE AS PECULIARIDADES DO 

CASO CONCRETO E AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA 

PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71007679913, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Roberto Carvalho Fraga, Julgado em 29/05/2018). AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MATERIAIS. PLANO DE SAÚDE. LAPAROTOMIA 

LAPAROSCÓPICA, ENTERORRAFIA E INTERNAÇÃO HOSPITALAR EM 

NOSOCÔMIO NÃO CREDENCIADO. NEGATIVA DE REEMBOLSO DAS 

DESPESAS. DESCABIMENTO. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES 

DESPENDIDOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. I. No caso, a 

autora pretende ver reconhecida a obrigação da operadora de plano de 

saúde em reembolsar os custos despendidos com a realização dos 

procedimentos cirúrgicos de laparotomia laparoscópica, enterorrafia, bem 

como demais acompanhamentos médicos realizados no Hospital Mãe de 

Deus, o qual não faz parte da rede credenciada. II. Contudo, vale dizer que 

os contratos de planos de saúde estão submetidos às normas do Código 

de Defesa do Consumidor, na forma da Súmula 469, do STJ, devendo ser 

interpretados de maneira mais favorável à parte mais fraca nesta relação. 

De outro lado, os planos de saúde apenas podem estabelecer para quais 

doenças oferecerão cobertura, não lhes cabendo limitar o tipo de 

tratamento que será prescrito, incumbência essa que pertence ao 

profissional da medicina que assiste o paciente. Além do mais, deve ser 

priorizado o direito à saúde e à vida em relação ao direito contratual. 

Incidência dos arts. 47 e 51, IV, § 1°, II, do CDC. III. De igual forma, é 

possível a realização de tratamento médico em hospitais não credenciados 

ou fora da área de abrangência do contrato quando demonstrada a 

emergência/urgência (art. 35-C, I e II, da Lei nº 9.656/98) ou a 

impossibilidade de prestação do serviço pela rede conveniada por falta de 

capacitação do corpo médico ou de recusa de atendimento. Nessa linha, o 

médico que atendeu a autora referiu a urgência da cirurgia realizada. IV. 

Não há falar em limitação dos valores reembolsados à tabela elaborada 

pela requerida, uma vez que não há prova suficiente nos autos de que a 

existência desta tenha sido informada à demandante quando da 

contratação do plano, estando, portanto, configurada a falha no dever de 

informação, a teor do que previsto no art. 6º, III, do Código de Defesa do 

Consumidor, motivo pelo qual é devida a restituição integral das despesas 

com o tratamento. V. De acordo com o art. 85, § 11, do CPC, ao julgar 

recurso, o Tribunal deve majorar os honorários fixados anteriormente ao 

advogado vencedor, levando em conta o trabalho adicional realizado em 

grau recursal, observados os limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a 

fase de conhecimento. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 

70076222090, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em 28/03/2018). CONSUMIDOR. 

PLANO DE SAÚDE. MÉDICO NÃO CONVENIADO AO PLANO. CIRURGIA DE 

URGÊNCIA QUE RESTOU DEVIDAMENTE COMPROVADA. LAUDO MÉDICO 

COMPROVANDO A URGÊNCIA DO PROCEDIMENTO. DANO MORAL 

RECONHECIDO. RESTITUIÇÃO DO VALOR DISPENDIDO PARA 

PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS DO MÉDICO. 1. Incontroversa a recusa 

ao pagamento do valor despendido pelo autor referente à cirurgia 

realizada de urgência, tendo em vista que o médico que realizou o 

procedimento não era cooperado junto à requerida. Diante da gravidade e 

excepcionalidade do caso em tela é devido o reembolso ao autor do valor 

pago referente aos honorários médicos devidamente comprovados no 

valor de R$3.000,00. 2. Dano moral, fixado em R$2.000,00 que se 

encontra de acordo com os parâmetros fixados para casos análogos por 

esta Turma Recursal, eis que não se trata de mero descumprimento 

contratual, mas negativa de cobertura de cirurgia de caráter urgente. 

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 
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71004584900, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Fabiana Zilles, Julgado em 26/08/2014). Procedente, portanto, o dano 

material pretenso. Quanto ao dano moral, evola-se que a situação 

apresentada ultrapassa o mero descumprimento contratual, implicando 

injustificada ofensa à integridade psíquica, impondo desnecessário e 

significativo sofrimento à parte demandante, que já se encontrava em 

fragilizado estado emocional. De se frisar que a injusta recusa de 

cobertura de seguro saúde gera sentimento capaz de agravar a situação 

de aflição e angústia do paciente, que certamente já tem sua saúde 

debilitada, tanto que necessitou de atendimento médico emergencial. O 

valor da indenização por dano moral deve ser fixado proporcionalmente ao 

grau de culpa, ao nível socioeconômico do autor e, ainda, ao porte 

econômico do réu, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela 

doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua 

experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às 

peculiaridades de cada caso. Por fim, fixo a indenização por dano moral 

em R$ 5.000,00 (cinco reais). II - Dispositivo Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTE, em parte, a pretensão autoral, com fulcro no art. 487, inciso 

I do CPC, para: a) CONDENAR a ré a pagar ao autor a quantia de R$ 

8.675,02 (oito mil seiscentos e setenta e cinco reais e dois centavos), a 

título de danos materiais, corrigidos monetariamente (INPC) do efetivo 

prejuízo, conforme o disposto na Súmula 43 do STJ, e acrescidos de juros 

de mora de 1% a.m., a partir da citação (artigos 240 do CPC, e 405 CC); b) 

CONDENAR a ré a pagar autor a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a 

título de danos morais, corrigidos monetariamente (INPC) a partir da 

sentença (Súmula 362 STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% a.m., a 

partir da citação (artigos 240 do CPC, e 405 CC). Inexistindo condenação 

em custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e 55 da Lei 

9.099/95), aguarde-se o trânsito em julgado da presente sentença. Após o 

trânsito em julgado, arquive-se. Cumpra-se. Consoante o disposto no art. 

40, da Lei nº. 9.099/95, submeto o presente processo à apreciação da 

Meritíssima Juíza de Direito. Mariana Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a 

sentença proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 

30 de novembro de 2018. JANAINA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000289-19.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR NOVELLO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000289-19.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: GILMAR NOVELLO 

EXECUTADO: VIVO S.A. Vistos. A parte devedora informa que efetuou o 

pagamento da dívida e a credora pugnou pelo levantamento do valor 

depositado judicialmente, bem como informa a conta bancária para 

transferência. Ante o exposto, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE 

EXECUÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 

924, II, do vigente Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado da 

sentença, EXPEÇA-SE alvará eletrônico de liberação do valor depositado 

judicialmente em favor do(a) advogado(a) da parte credora, DESDE QUE 

o(a) patrono(a) possua no instrumento de procuração poder expresso 

para receber. Caso contrário, intime-se a credora para proceder a devida 

regularização, em 05 (cinco) dias. Cientifique-se por qualquer meio de 

comunicação a parte credora acerca da presente decisão, nos termos do 

artigo 450, §3º da CNGC/MT. Caso haja custas processuais pendentes de 

quitação, intime-se a parte sucumbente para pagamento, em cinco dias, 

procedendo-se de acordo com as disposições da CNGC/MT em caso de 

eventual inadimplemento. Por fim, certificado o trânsito em julgado, 

arquive-se, observadas as formalidades legais. Intimem-se. Cumpra-se. 

Alta Floresta/MT, 30 de novembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. 

PARO Juíza de Direito

5ª Vara

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 134670 Nr: 139-89.2016.811.0007

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gedeone Aparecido Nogueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): GEDEONE APARECIDO NOGUEIRA, Rg: 

1989548-8, Filiação: Jorge Antonio Nogueira e Alzide Teixeira Lima 

Nogueira, data de nascimento: 25/05/1988, brasileiro(a), natural de Alta 

Floresta-MT, solteiro(a), serviços gerais, Telefone 66997114399. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Consta dos autos que no dia 19 de dezembro de 2015, 

na rua José Bonifácio de Andrade, Cidade Bela, município de Alta 

Floresta-MT, que o denunciado, acima qualificado, provocou a ação de 

autoridades, comunicando-lhes a ocorrência de crime que sabia não se ter 

verificado; que nas mesmas condições desacatou funcionários públicos 

no exercídio das respectivas funções; a parte autora requer seja a 

denúncia recebida pela prática dos delitos previstos nos artigos 331 e 

340, ambos do Código Penal.

Despacho: Processo n.º 139-89.2016.811.0007Código:1346705ª 

VaraVistos etc.DEFIRO o pleito ministerial.EXPEÇA-SE edital para citação 

do acusado.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências Alta 

Floresta/MT, 23 de outubro de 2018.Roger Augusto Bim DonegaJuiz de 

Direito

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Miriam Rodrigues da 

Silva Ferreira, digitei.

Alta Floresta, 14 de novembro de 2018

Lucilene Tizo Petri Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 971/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 158527 Nr: 5319-52.2017.811.0007

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Ferreira Nunes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Camilla Ochiuto Lima Ortega 

- OAB:21766/0, Melori Estela Favetti - OAB:20251/O/MT

 Intmação do advogado do réu dp inteiro teor da decisão: Assim, determino 

o encerramento da instrução processual. Vistas as partes para 

apresentarem as alegações finais por memoriais, no prazo legal, primeiro a 

acusação e depois a defesa. Saem os presentes intimados. Cumpra-se 

expedindo o necessário. Às providências.”

6ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000465-95.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ALICE CASONATTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE OLIVEIRA OAB - MG0123970A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO CARVALHO (RÉU)
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Advogado(s) Polo Passivo:

ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA OAB - 

MT0008341S-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

EDSON ARROTEIA (TESTEMUNHA)

OLIVEIRA FERREIRA BARBOSA (TESTEMUNHA)

LORIDANI BONADIMAN (TESTEMUNHA)

ARCILE FERREIRA VENTURINI (TESTEMUNHA)

AMAZIR FABRICIO (TESTEMUNHA)

SERGIO SAVIO (TESTEMUNHA)

JOSEMAR ALVES (TESTEMUNHA)

MATHIAS PELICCIONI PEREIRA (PERITO / INTÉRPRETE)

DEVANZIR FABRICIO (TESTEMUNHA)

MAURO PINHEIRO DIAS (TESTEMUNHA)

ROSIMBO LUIZ CASONATTO (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1000465-95.2017.8.11.0007. AUTOR: 

ALICE CASONATTO RÉU: MARCIO CARVALHO Vistos. ALICE 

CASONATTO ajuizou a presente “ação de manutenção de posse com 

pedido de liminar” em desfavor de MÁRCIO CARVALHO, alegando, em 

síntese, ter, em 26.08.2013, adquirido fração ideal referente a 48.407,00 

m² (quarenta e oito mil quatrocentos e sete metros quadrados) de Jonatas 

Valverde Arroteia, conforme R-27/11.409 da matrícula 11.409, Livro 2-BE. 

Que o Senhor Jonatas adquiriu anteriormente esta porção de terras de 

Antônio Rodrigues Mossini, mais precisamente no ano de 2007. Que o 

Senhor Antônio era proprietário de uma porção maior, contudo a referida 

área de 48.407,00 m², objeto da presente demanda, era e ainda é uma 

chácara toda cercada com arame e poste de madeira, ainda é demarcada 

em três lados por estradas e aos fundos faz divisa com outras chácaras, 

contudo esta configuração já existia há mais de 30 (trinta) anos. Alega 

que o requerido adquiriu fração ideal de 13.495,57 m² (treze mil 

quatrocentos noventa e cinco metros e cinquenta e sete centímetros 

quadrados) em 14.12.2016, esta aquisição foi realizada do Sr. Roberto 

Venturini, que por sua vez comprou esta porção de terras em 10.02.2014. 

Aduz que, em meados do mês de janeiro deste ano, o requerido sem 

qualquer aviso e de forma arbitrária, na porção oposta da entrada da 

chácara da requerente, derrubou cerca de divisa e criminosamente 

arrancou arvores e limpou quase toda vegetação entre um córrego que 

passa perpendicularmente dentro das terras da Autora, até atingir duas 

divisas, formando assim um triângulo. Após os fatos, procurado o 

requerido para que este informasse por que daquela atitude, este informou 

que havia adquirido a fração ideal de 13.495,57 m² (treze mil quatrocentos 

noventa e cinco metros e cinquenta e sete centímetros quadrados) em 

14.12.2016, e, que tal porção de terras seria no local que ele havia 

limpado. Assim, requer a concessão da LIMINAR para a manutenção de 

posse. Em decisão de ID5523705 foi designada audiência de justificação, 

que se realizou no ID5582629, momento em que foi indeferida a liminar 

pleiteada. No ID5781584 a parte autora pugnou pela reconsideração da 

decisão proferida em audiência, visto que não foi intimado em tempo hábil 

para o seu comparecimento. Na sequência, a parte requerida Márcio 

Carvalho apresentou contestação, alegando preliminarmente, a carência 

da ação e a inépcia da inicial, além disso, protestou por todos os meios de 

prova em direito admitida (ID5829747). Juntou os documentos de 

ID5829777/5830148. Em decisão de ID5865593 foi tornado sem efeito a 

audiência de justificação, sendo designada nova data. A parte autora 

apresentou impugnação no ID6813564. Realizada audiência de 

justificação, momento em que foram inquiridas as testemunhas Dirceu 

Vieira de Carvalho, Juliano Aparecido Pinto e Olavo Antônio Ribeiro 

ID8293331. Em decisão de ID8695549 foi deferida a liminar de reintegração 

de posse, determinado que o requerido Márcio Carvalho cesse o esbulho 

que está a praticar na posse da autora Alice Casonatto. Foram fixados os 

pontos controvertidos a) a origem do bem imóvel; pela autora b) a 

existência ou não de posse Alice Casonatto, e a sua respectiva 

delimitação; e c) a existência de invasão e a data da ocorrência, bem 

como designada audiência de instrução e julgamento com depoimento 

pessoal da parte requerida. O requerido Márcio Carvalho, no ID9033687, 

pugnou pela realização de prova pericial. Em audiência de instrução e 

julgamento foi colhido o depoimento pessoal do requerido Márcio e 

inquiridas as testemunhas arroladas pelas partes, bem como foi deferida a 

juntada dos 03 (três) mapas que a parte autora pugnou, e deferido o 

pedido de perícia requisitado pela parte ré (ID1014327). Apresentada 

proposta de honorários (ID1081641), o requerido alegou ser o valor muito 

acima dos valores de mercado (ID10695149). Em resposta o perito judicial 

nomeado apresentou novo valor da perícia (ID10790666), assim, o 

requerido apresentou seu assistente técnico e quesitos, bem como 

apresentou comprovante do pagamento inicial da perícia (ID10866123). A 

autora apresentou os quesitos e seu assistente técnico (ID11088827). O 

laudo pericial foi juntado no ID13946141, com a seguinte conclusão: “De 

acordo com todo exposto, concluo que na área periciada existem duas 

propriedades distintas e que tudo indica uma é a área da autora e a outra 

é a área do réu”. Juntou à perícia os anexos de ID13946179/13946179. 

Intimadas as partes para manifestarem quanto ao laudo pericial 

(ID13978362). O perito judicial requereu e depósito do valor restante da 

perícia (ID14114891). A autora apresentou impugnação ao laudo pericial 

(ID14222140), requerendo que seja esclarecido pelo perito se ele é 

parente ou em qualquer grau, ou tem parentesco por afinidade de qualquer 

um dos proprietários anteriores das áreas da autora e do réu, bem como 

de qualquer uma das testemunhas arroladas na defesa, ou qualquer 

interesse nesse procedimento, bem como, requereu a realização de nova 

perícia nos moldes do artigo 480 do CPC, nomeando-se novo perito. O 

requerido manifestou no ID14380212, que no referido laudo foram 

agregadas informações técnicas suficientes para entender que a parte 

autora da ação está de forma equivocada tentando fazer crer que a área 

de terras objeto do litígio foi invadida pela requerido. Sendo que na 

verdade o requerido possui a propriedade e a posse, isto foi devidamente 

provada nos autos através de documentos e bem como por provas 

testemunhais. E mais, não houve de forma alguma qualquer tipo de 

invasão por parte do requerido. Além disso, informa que os quesitos do 

juízo foram devidamente respondidos, motivo pelo qual, pugna pelo 

julgamento improcedente da ação do requerente. É o relatório. DECIDO. 

Primeiramente, DETERMINO a realização de intimação do requerido para 

que, em 05 (cinco) dias, proceda ao pagamento do restante do valor da 

perícia realizada pelo perito Mathias Pellicioni Pereira, conforme pedido de 

ID14114891. Outrossim, prontamente, INDEFIRO o pedido de intimação do 

perito judicial Mathias Pellicioni Pereira, para esclarecer se ele é parente ou 

em qualquer grau, ou tem parentesco por afinidade de qualquer um dos 

proprietários anteriores das áreas da autora e do réu, ou se já teve 

qualquer relação comercial ou interesse neste procedimento, visto que, o 

perito foi nomeado por este juízo e não possui interesse nos autos, além 

de possui imparcialidade na causa, bem como, no ato de sua nomeação 

não houve objeção por parte da autora, muito pelo contrário, a própria 

parte autora compareceu à perícia, pois estava representada pelo seu 

genitor, Sr. Valdir Casonatto e pelas pessoas de Valdir Passarini 

Casonatto e José Ferreira da Silva. Bem como, o assistente técnico, Sr. 

Kairo Silva e Oliveira, nomeado pela autora, não compareceu à perícia 

realizada e nem apresentou qualquer justificativa pela sua ausência, 

restando notório o equívoco da parte autora ao imputar, ao perito nomeado 

por este juízo, e cadastrado pelo TJMT, prática de conduta delituosa sem 

apresentar qualquer fato concreto que possa gerar suspeição do perito, 

motivo pelo qual, INDEFIRO a intimação do perito judicial para 

esclarecimentos quanto a sua conduta profissional e/ou pessoal. No mais, 

INDEFIRO o pedido de nova perícia requerido pela parte Autora, todavia, 

DETERMINO a intimação do perito judicial nomeado por este juízo para, em 

15 (quinze) dias, a título de complementação da perícia, ESPECIFICAR O 

TAMANHO DA ÁREA PLEITEADA PELA AUTORA E O TAMANHO DA ÁREA 

PLEITEADA PELO RÉU, DEVENDO ESCLARECER SE A ÁREA DESCRITA 

NA ESCRITURA É IGUAL A APURADA IN LOCO. Bem como, QUE DATA 

MARCA OS INDÍCIOS DE POSSE DAS PARTES (AUTORA E RÉU) NO 

LOCAL. Apresentados os esclarecimentos determinados acima pelo perito 

judicial, dê-se vista às partes para alegações finais, no prazo legal. Após, 

voltem-me conclusos para sentença. INTIMEM-SE ambas as partes acerca 

da presente decisão. Alta Floresta/MT, 27 de setembro de 2018. Antônio 

Fábio da Silva Marquezini Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004213-04.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - SP140055 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MILTON HEITOR DOS SANTOS (REQUERIDO)

LORENI BATTISTELLA DOS SANTOS (REQUERIDO)
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ADEMIR ANTONIO BRUNETTO (REQUERIDO)

LUCIMARA CASAGRANDE BRUNETTO (REQUERIDO)

 

Intimação do procurador da parte autora para que, no prazo de 5 (cinco) 

dias, efetue o pagamento da guia de diligência com o código do processo, 

referente a condução do oficial de justiça. O recolhimento da diligência 

poderá ser feito através do site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

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

Diligências – Emissão de Guia de Diligência, juntando aos autos o 

comprovante, de acordo com o artigo 649, § 2º da CNGC/MT, para 

posterior cumprimento do ato.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 45767 Nr: 5649-35.2006.811.0007

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Auto Posto Aparecida do Norte Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

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

OAB:5476/MT, Elisabete Aparecida da Silveira Araújo da Silva - 

OAB:8341-MT

 Ante o exposto, NÃO ACOLHO a exceção de pré-executividade de 

fls.1.231/1.235. Em consequência, determino o prosseguimento do feito, 

motivo pelo qual, DEFIRO o pedido de indisponibilidade de ativos 

financeiros do(s) executado(s) Auto Posto Aparecida do Norte (CNPJ: 

86.807.690/001-92), nos termos do art. 854, do Código de Processo Civil. 

Sem dar ciência à parte contrária, providenciar-se-á, via BacenJud, a 

indisponibilidade de ativos financeiros existentes em nome do(s) 

executado(s) até o valor indicado à fl.1.257 (R$111.545,44).Frutífera ou 

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

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

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

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

ausência, pessoalmente, por via eletrônica ou carta direcionada ao 

endereço de citação ou último endereço cadastrado nos autos, para 

eventual impugnação, no prazo de 05 (cinco) dias.Infrutífera a ordem, ou 

encontrados apenas valores irrisórios, insuficientes para sequer 

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

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

prosseguimento no prazo de 05 (cinco) dias.Decorrido o prazo de 

manifestação de 05 (cinco) dias, certifique-se e voltem-me conclusos para 

as providências elencadas no §5º, do art. 854, do NCPC.Acaso haja 

impugnação, na forma do art. 854, §3º, do Código de Processo Civil, 

tornem os autos conclusos com urgência para ulteriores 

deliberações.Intime-se.Às providências, expedindo-se o necessário.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000191-34.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ALLAN COUTINHO SIMOES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MARINALVA RAMALHO RABECINI (EXECUTADO)

LUIZ CARLOS RABECINI (EXECUTADO)

SISTEMA NORTAO DE COMUNICACAO E MARKETING LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO FRANCA NISHIKAWA OAB - MT13169/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1000191-34.2017.8.11.0007. EXEQUENTE: 

ALLAN COUTINHO SIMOES EXECUTADO: SISTEMA NORTAO DE 

COMUNICACAO E MARKETING LTDA - ME, LUIZ CARLOS RABECINI, 

MARINALVA RAMALHO RABECINI Vistos. Tendo em vista o pedido de 

urgência na realização da baixa de restrição via Sistema RENAJUD, 

realizo-o no presente momento, conforme comprovante em anexo. Em 

vista da morosidade para a realização de buscas via Sistema BACENJUD, 

vez que as buscas costumam levar de 03 (três) a 04 (quatro) dias para se 

findarem, CIENTIFIQUE-SE a Patrona da Parte Exequente acerca da baixa 

de restrição realizada. Após, voltem-me os autos conclusos para análise 

do pedido de realização de buscas via Sistema BANCEJUD. CUMPRA-SE. 

Alta Floresta/MT, 30 de novembro de 2018. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA 

MARQUEZINI Juiz de Direito

Comarca de Barra do Garças

Diretoria do Forúm

Portaria

PORTARIA nº 34/2018

CONSIDERANDO o Ofício nº 3.823/2018, de 22.11.2018, oriundo do Juízo 

da Primeira Vara Criminal e Presidente do Egrégio Tribunal do Júri desta 

Comarca, designando novos julgamentos para os dias 4 e 13.12.2018;

RESOLVE: ESTABELECER a seguinte escala de Plantão a ser obedecida 

pelos Oficiais de Justiça desta Comarca:

4.12.2018 KÁTIA SOCORRO VIANA QUEIROZ MACIEL 08h30min (MT) 

JOEL FERREIRA DAS NEVES

13.12.2018 REJANE DIAS DE SOUZA 08hs (MT) JORGE LUIZ DE MOURA

Publique-se, Intime-se e Cumpra-se. Barra do Garças, 27 de novembro de 

2018. DOUGLAS BERNARDES ROMÃO JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO 

FORO

PORTARIA nº 35/2018

CONSIDERANDO o Ofício nº 3.823/2018, de 22.11.2018, oriundo do Juízo 

da Primeira Vara Criminal e Presidente do Egrégio Tribunal do Júri desta 

Comarca, designando novos julgamentos para os dias 4 e 13.12.2018;

RESOLVE: ESTABELECER a seguinte escala de Plantão a ser obedecida 

pelas Auxiliares Judiciárias desta Comarca:

4.12.2018 MARIA CRISTINA DAMASIO DA SILVA 08h30min (MT) 

CREONICE DE OLIVEIRA

13.12.2018 MARIA CRISTINA DAMASIO DA SILVA 08hs (MT) CREONICE 

DE OLIVEIRA

Publique-se, Intime-se e Cumpra-se. Barra do Garças, 27 de novembro de 

2018. DOUGLAS BERNARDES ROMÃO JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO 

FORO

PORTARIA nº 222/2018

CONSIDERANDO a Portaria nº 212/2018/DF, de 14.11.2018, que 

estabeleceu a Escala de Plantão Regional Mensal desta Comarca para o 

mês de dezembro do corrente ano;

CONSIDERANDO as determinações contidas no Provimento nº 

10/2016/CM, de 6.5.2016, que estabelece o Plantão Regional no Primeiro 

Grau de Jurisdição do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso nos 

finais de semana e feriados, bem como o plantão semanal;

RESOLVE:

Art. 1º - ALTERAR EM PARTE, a Portaria nº 212/2018/DF, de 14.11.2018, 

no que tange ao Plantão Judiciário Regional dos Gestores Judiciários desta 

Comarca, no mês de dezembro do corrente ano:

PLANTÃO DO RECESSO FORENSE DA COMARCA DE BARRA DO 

GARÇAS:

Período: Dias 28, 29 e 30 de DEZEMBRO de 2018 Gestor (a): Judiciário (a): 

EDINALVA LAURENÇO PEREIRA Fone: (66) 99214-7929 PLANTÃO DO 

RECESSO FORENSE DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS:

Período: Dia 31 de DEZEMBRO de 2018 Gestor (a): Judiciário (a): NEUTON 

PEREIRA MILHOMEM Fone: (66) 99206-0635 e 99605-3115

Art. 2º - Os feitos despachados durante o serviço de Plantão Judiciário, 

deverão ser encaminhados pelo Gestor Judiciário Plantonista ao Cartório 

Distribuidor, no dia útil imediatamente seguinte, para a devida distribuição, 

encaminhando a Ata do Plantão à Central de Administração (Cap. 1, Seção 

7, item 1.7.11 – CNGC). Art. 3º - O Juiz plantonista do Polo iniciará o seu 

plantão de final de semana e feriado após o horário final do expediente 

das sextas-feiras e véspera de feriado e terá o seu término no início do 

horário de expediente do primeiro dia útil subsequente, quando iniciará o 

plantão judiciário do Juiz Plantonista da Comarca. Art. 4º - Envie-se cópia 

ao Excelentíssimo Senhor Desembargador Corregedor Geral da Justiça, 

aos Senhores Magistrados, Ministério Público, Defensoria Pública, a 
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Subsecção da OAB, aos Senhores Delegados de Polícia e Comandante da 

Polícia Militar.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Barra do Garças, 27 de novembro de 

2018.

DOUGLAS BERNARDES ROMÃO JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO

PORTARIA nº 221/2018

CONSIDERANDO que o servidor STEPHANO BRITO, Matrícula nº 21457, 

Analista Judiciário - PTJ, designado Gestor Judiciário da Secretaria da 2ª 

Vara Criminal desta Comarca, estará afastado de suas funções por motivo 

de compensatória, no dia 21.11.2018;

RESOLVE:

 DESIGNAR a servidora JANETE GEHM, Matrícula nº 4600, Técnica 

Judiciária - PTJ, para exercer a função de Gestora Judiciária Substituta da 

Secretaria da 2ª Vara Criminal desta Comarca, no dia 21.11.2018.

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

Barra do Garças, 23 de novembro de 2018.

DOUGLAS BERNARDES ROMÃO

JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO

PORTARIA Nº 32/2018 - ESTABELECER a seguinte escala de Plantão a ser 

obedecida pelos Oficiais de Justiça no mês de DEZEMBRO do corrente 

ano, que servirão indistintamente a qualquer das Varas, ficando na escala 

reserva os plantonistas do dia seguinte

* A Portaria nº 32/2018 completa, encontra-se no Caderno de Anexos do 

Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 156224 Nr: 8460-98.2011.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Carlos Jajá Sousa Abreu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sul América Seguros e Previdência S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edilzete Gomes Morais de 

Abreu - OAB:MT 15.984, Elizabete Fátima Flores - OAB:MT 9.168, 

Fabiana Carla de Oliveira - OAB:MT 16.659

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSMAR DA SILVA MONTEIRO 

JÚNIOR - OAB:7.670-OAB/MT

 SENTENÇA.

1. Verifica-se que o Executado cumpriu voluntariamente a obrigação 

oriunda da sentença e que a Exequente manifestou concordância com os 

valores apresentados. (fls. 174/176 e 190)

2. Desta forma, HOMOLOGO os cálculos apresentados à fl.177 para que 

surtam os jurídicos e legais efeitos e, por conseguinte, JULGO EXTINTO o 

feito, com resolução do mérito, com fundamento no artigo 924, II, do CPC.

3. DETERMINO a expedição de ALVARÁ DE LEVANTAMENTO DO 

NUMERÁRIO depositado neste juízo à fl.178/179, devendo o valor ser 

depositado na conta bancária informada pelo Exequente à fl.190.

4. Sem custas.

5. Com o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e anotações 

necessárias.

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 6071 Nr: 149-46.1996.811.0004

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

PARTE AUTORA: Espólio de Raul Darci Dolzan

PARTE(S) REQUERIDA(S): IDEC - Instituição Diamantinense de Ensino & 

Cultura

ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Raul Darci Dolzan - OAB:MT 

2.496-B

ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula Monção Oliveira - 

OAB:MT 9.030, Sandro Luis Costa Saggin - OAB:MT 5.734

 Vistos.

1.Sendo fato público que o advogado Raul Darci Dolzan, ora Exequente,

atuando em causa própria, faleceu, SUSPENDO o processo, pelo prazo de 

60 (sessenta) dias, nos termos do art. 313, I, do CPC/2015.

2. Dessa forma, INTIME-SE o Espólio de RAUL DARCI DOLZAN, para que 

manifeste acerca substituição processual, bem como, havendo interesse, 

promova a respectiva habilitação, sob pena de extinção, nos moldes do 

disposto no art. 313, §2º, II, do CPC/2015.

3.Decorrido o prazo, conclusos.

4. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 263508 Nr: 15174-64.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luis Henrique Carvalho Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aldo Nicolas Rojo Guizada

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jussara Maria Fonseca S. Lira - 

OAB:MT-16.656

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. À fl. 182 foi proferida decisão determinando o declinio da competência 

para o julgamento da presente ação ao Juízo da 3ª Vara Cível, em 

decorrência do reconhecimento de conexão deste feito com os autos de 

cód. 255028, também em trâmite, naquela data, na 3ª Vara Cível.

2. Ocorre que, em virtude da RESOLUÇÃO TJ-MT/TP Nº 09, que alterou as 

competências das varas cíveis de Barra do Garças, o processo de cód. 

255028 foi distribuído para o Juízo da 2ª Vara Cível, enquanto os 

presentes autos foram redistribuidos ao Juízo da 1ª Vara Cível.

3. Dessa forma, reconhecida a conexão entre os autos e considerando 

que o feito de cód. 255028 foi protocolado anteriormente à presente ação 

indenizatória, a remessa dos autos à vara competente para a reunião dos 

processos é medida que se impõe.

4. Sendo assim, DECLINO a competência para o julgamento da ação ao 

Juízo da 2ª Vara Cível desta Comarca.

5. REMETAM-SE os autos à Vara Competente, procedendo-se às baixas e 

anotações necessárias.

6. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 283677 Nr: 9303-19.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alair José Marques de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tamburi Construções e Participações Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda Silva Souza - 

OAB:23131/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do §9º do artigo 1.206 da 

CNGC/TJ/MT, impulsiono o feito para que seja intimada a parte autora a se 

manifestar sobre as correspondências devolvidas.

"Art. 1.206...§9º: § 9º Mantendo-se negativa a diligência constante do 

parágrafo anterior, colher a manifestação do interessado, em 05 (cinco) 

dias e se indicado novo endereço, renovar o ato".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 230711 Nr: 9552-38.2016.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Araxingu-Coop. de Créd. de Livre Admissão de 

Assoc. do Araguaia e Xingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Astrone Junior Marques Peres

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – resumo da inicial

Considerando o a decisão retroexarada, e nos termos do 1º do artigo 

1.218 da CNGC, impulsiona-se o feito para que seja intimada a parte autora 
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a fornecer nos autos resumo da inicial a compor o edital de citação a ser 

publicado. “§ 1º Nos editais de citação e daqueles para conhecimentos de 

terceiros, o seu resumo será solicitado à parte interessada, que deverá 

apresentá-lo no prazo de 15 (quinze) dias. Não sendo fornecidos os 

documentos serão expedidos com a transcrição integral da petição inicial, 

após consulta ao Juiz.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 229365 Nr: 8670-76.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAÍZEN COMBUSTÍVEIS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Torixoréu Comércio de Derivados do Petróleo 

Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO FONSECA DE BARROS 

NETO - OAB:SP 206,438, RODOLPHO VANNUCCI - OAB:217402

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Em cumprimento à determinação retroexarada, e considerando as 

informações via Infojud/Bacenjud/Renajud que foram acostadas, 

impulsiono o feito para que seja intimada a parte autora a se manifestar, 

em 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 226758 Nr: 6939-45.2016.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Antônio Balbino de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odair Antônio Faria Lemes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adenir Pinto da Silva - OAB:MT 

12.658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cândido Teles de Araújo - 

OAB: 9.921-A/MT

 Nos termos da CNGC, impulsiono os autos e procedo a intimação do 

executado para pagamento do débito no prazo de 15 dias, sob aplicação 

de multa de 10% e incidência de honorários advocatícios, nos termos da 

decisão proferida em 27/11/2018, a seguir transcrita: Vistos.

 1.INTIME-SE a parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar 

o valor da dívida, conforme cálculo apresentado, sob pena de aplicação 

de multa de 10% e incidência de honorários advocatícios, também no 

percentual de 10%, sobre o valor da execução, conforme §1º, 

art.523,CPC/2015.

2.Decorrido o prazo sem pagamento voluntário, EXPEÇA-SE mandado de 

PENHORA do bem indicado pela parte ou de tantos quantos bastem para 

satisfação do crédito buscado, procedendo-se à AVALIAÇÃO, 

lavrando-se o respectivo auto e intimando-se imediatamente o Executado, 

conforme §3º, 523, CPC/2015, na pessoa do seu advogado ou 

pessoalmente, se o processo correu à sua revelia.

3.Sendo o caso de penhora online, venham-me conclusos para a 

indisponibilização de ativos via Bacen-Jud.

4.Transcorrido o prazo previsto no art. 523, CPC/2015, sem o pagamento 

voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, querendo, sua impugnação ao cumprimento de sentença.

5. Ademais, RETIFIQUE-SE a capa dos autos para fazer constar o feito 

como CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

 6.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 168043 Nr: 11003-40.2012.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claro S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luceia Fatima Ribeiro Leite - 

OAB:OAB/MT-8972B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Badaró de Castro - 

OAB:2.221

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) TÂNIA DE FÁTIMA 

FANTE CRUZ, para devolução dos autos nº 11003-40.2012.811.0004, 

Protocolo 168043, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 254115 Nr: 9034-14.2017.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): N. V. Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lídio Alves dos Santos - 

OAB:MT 20.853/A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:192649/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- DILIGÊNCIAS

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e do artigo 1207 CNGC, impulsiono 

estes autos para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da 

parte autora para efetuar o pagamento da diligência do(a) oficial(a) de 

justiça no valor de R$18,00 (dezoito reais), quantia esta que deverá ser 

recolhida através de guia disponibilizada junto ao 'site' do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, através de Serviços>Guias>Emissão 

de Guia de Diligência, apresentando cópia do comprovante de depósito 

nos autos em epígrafe, em 05 (cinco) dias a partir da presente intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 271448 Nr: 1925-12.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PCO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E 

AGROPECUÁRIA LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Assunção Luz, Luiza Moreira da Luz, 

Aluizio Gabriel de Morais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO MULLER - OAB:5841

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- DILIGÊNCIAS

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e do artigo 1207 CNGC, impulsiono 

estes autos para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da 

parte autora para efetuar o pagamento da diligência do(a) oficial(a) de 

justiça no valor de R$ 325,00 (trezentos e vinge e cinco reais), quantia 

esta que deverá ser recolhida através de guia disponibilizada junto ao 'site' 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, através de 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, apresentando cópia do 

comprovante de depósito nos autos em epígrafe, em 05 (cinco) dias a 

partir da presente intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 292108 Nr: 14235-50.2018.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento s/a

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Fabio Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- DILIGÊNCIAS

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e do artigo 1207 CNGC, impulsiono 

estes autos para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da 

parte autora para efetuar o pagamento da diligência do(a) oficial(a) de 

justiça no valor de R$ 54,00 (cinquenta e quatro reais), quantia esta que 

deverá ser recolhida através de guia disponibilizada junto ao 'site' do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, através de 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, apresentando cópia do 

comprovante de depósito nos autos em epígrafe, em 05 (cinco) dias a 

partir da presente intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 289081 Nr: 12458-30.2018.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 
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Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento s/a

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Deniscley Gomes Winter

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO - 

OAB:17300/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- DILIGÊNCIAS

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e do artigo 1207 CNGC, impulsiono 

estes autos para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da 

parte autora para efetuar o pagamento da diligência do(a) oficial(a) de 

justiça no valor de R$ 36,00 (trinta e seis reais), quantia esta que deverá 

ser recolhida através de guia disponibilizada junto ao 'site' do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, através de Serviços>Guias>Emissão 

de Guia de Diligência, apresentando cópia do comprovante de depósito 

nos autos em epígrafe, em 05 (cinco) dias a partir da presente intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 225037 Nr: 5920-04.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Só Injeção Distribuidora Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alex dos Santos Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rômulo Rodrigues Feitosa - 

OAB:GO 32.251

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Considerando que, embora intimado (fl. 56v), o Executado não se 

manifestou quanto à penhora realizada às fls. 37/39, DEFIRO o pedido de 

fl. 52.

 2. Dessa forma, EXPEÇA-SE alvará para a liberação dos valores 

constritos ás fls. 37/39, devendo ser observada a conta apresentada pelo 

Exequente à fl. 52.

 3. Ademais, considerando que a restrição foi realizada apenas de forma 

parcial, INTIME-SE a parte Exequente para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, instrua o feito com a planilha do débito atualizada, observando-se os 

valores liberados, bem como indique a medida que entende por adequada 

ao prosseguimento dos atos executivos.

4. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 182160 Nr: 4143-52.2014.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ricardo Neves Costa, Flávio Neves Costa, Raphael 

Neves Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tarso Rodrigues Oliveira Costa

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

OAB:128938/MT, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12411-A/MT, Ricardo 

Neves Costa - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Roberto Oliveira Costa 

- OAB:MT 6.456-A

 VISTOS.

1. CERTIFIQUE-SE a secretaria se há valores depositados na conta única 

vinculada ao processo. Caso haja EXPEÇA-SE alvará dos valores 

conforme petição de fls. 99.

2. Após INTIME-SE a parte Exequente para dar prosseguimento no feito, 

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

 3. Expeça-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 220596 Nr: 3181-58.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eliomar de Castro e Silva, Marta Fullin Castro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13994-A, LUCIANA COSTA PEREIRA - OAB:17498, 

Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:MT 8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Considerando a ordem de preferência elencada no artigo 835, 

CPC/2015, determino a realização de penhora por meio do Sistema Bacen 

Jud dos ativos encontrados em nome do executado.

2. PROCEDA-SE com a penhora de valores em contas e aplicações que 

porventura existirem em nome do devedor, até o limite da execução, de 

acordo com o cálculo apresentado.

3. Juntada a resposta do Banco Central, DETERMINO as seguintes 

providências:

- cumprida integralmente ou parcialmente a ordem de bloqueio, INTIME-SE o 

executado para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme §3º, 

art.854, CPC/2015 e, em seguida, o exequente para, querendo, opor-se a 

eventual manifestação do executado, também em 05 (cinco) dias.

- não havendo constrição de valores, INTIME-SE o exequente para se 

manifestar no prazo de 10 (dez) dias, requerendo o que entender cabível 

para o prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 284874 Nr: 10003-92.2018.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Assunção Luz, Alexandre Augusto de Souza, 

VIVIANE SOARES FREITAS SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Uma vez que não houve emenda da inicial com documentos capazes de 

comprovar a necessidade do beneficio da assistência judiciaria e nem 

procedido o recolhimento das custas judiciais, conforme certidão de fl.29, 

INDEFIRO a petição inicial, com fundamento no art.321, parágrafo único, 

CPC/2015 e, por conseguinte, EXTINGO O PROCESSO, nos termos do 

art.485, I, CPC/2015.

2. Custas pelos Embargantes. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Transitada em julgado, 

ARQUIVEM-SE os autos, procedendo-se às baixas e anotações 

necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 261527 Nr: 13940-47.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicoob Araguaia - Cooperativa de Economia e Crédito 

Mútuo dos Lojistas, do Vestuário e Confecções de Barra do Garças

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Waltenis Fernandes Leal, Waltenis Fernandes 

Leal, Eliene Conceição Rosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kayo Ronnaro Silva Dias - 

OAB:MT-22433/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Considerando a ordem de preferência elencada no artigo 835, 

CPC/2015, determino a realização de penhora por meio do Sistema Bacen 

Jud dos ativos encontrados em nome do executado.

2. PROCEDA-SE com a penhora de valores em contas e aplicações que 

porventura existirem em nome do devedor, até o limite da execução, de 

acordo com o cálculo apresentado.

3. Juntada a resposta do Banco Central, DETERMINO as seguintes 

providências:

- cumprida integralmente ou parcialmente a ordem de bloqueio, INTIME-SE o 

executado para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme §3º, 

art.854, CPC/2015 e, em seguida, o exequente para, querendo, opor-se a 

eventual manifestação do executado, também em 05 (cinco) dias.

- não havendo constrição de valores, INTIME-SE o exequente para se 

manifestar no prazo de 10 (dez) dias, requerendo o que entender cabível 

para o prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 292642 Nr: 14479-76.2018.811.0004
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elder Silva de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOC EDUC DAS IGREJAS EV ASSEMBL DE 

DEUS NO EST DO PARANÁ, I e P INSTITUTO EDUCACIONAL POLIEDUCA 

BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR GIRALDI FARIA - OAB:7245

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 14.Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, DEFIRO o 

pedido de tutela de urgência e, por conseguinte, DETERMINO que as 

Requeridas, no prazo de 10 (dez) dias, entreguem ao Autor o seu diploma 

de conclusão do curso de tecnólogo em gestão de recursos humanos, 

bem como o histórico escolar em consonância com os seus dados 

pessoais e a matéria efetivamente contratada e cursada pelo Aluno na 

Instituição de Ensino Ré, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos 

reais) à ser revertida em favor do Demandante, nos termos do art.537, do 

CPC.15.CITEM-SE as Requeridas, no endereço declinado na inicial, e 

INTIMEM-AS para audiência de conciliação / mediação que DESIGNO para 

o dia 19 DE FEVEREIRO DE 2019, ÀS 13h30min (HORÁRIO DE MATO 

GROSSO).16.Nesta oportunidade será buscada a composição entre as 

partes, com a presença de seus advogados, sob pena de multa, nos 

termos do §8º, do art. 334, CPC/2015. Sendo a composição impossível, 

terá início a partir da data da audiência o prazo para a contestação, nos 

termos do art. 335, I, do CPC/2015. 17.DEFIRO os benefícios da gratuidade 

da justiça ao Requerente, com fundamento no art.98, do CPC.18.Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 293154 Nr: 14724-87.2018.811.0004

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

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

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marione Lira da Silva, Andréia Bianca Lira da Silva 

Franco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sandro Alves Marques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BEATRIZ DE FREITAS COSTA - 

OAB:9707-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. INTIME-SE a parte autora para, querendo, emendar a inicial no prazo de 

15 (quinze) dias, a fim de que seja prestada caução no valor equivalente a 

três meses de aluguel, conforme determina o art. 59 da Lei nº 8.245/91, 

sob pena de indeferimento da liminar.

2. Decorrido o prazo, voltem-me conclusos.

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 292980 Nr: 14641-71.2018.811.0004

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Kleiver Rodrigo Bueno Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juvenil Pereira da Silva, Lauro Cristino Batista 

da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kleiver Rodrigo Bueno Dias - 

OAB:MT 18.132

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1. CITEM-SE os Requeridos, no endereço declinado na inicial, e 

INTIMEM-SE para audiência de conciliação/mediação que DESIGNO PARA 

O DIA 22 DE JANEIRO DE 2019, ÀS 15h30min (HORÁRIO DE MATO 

GROSSO)

2. Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados, oportunidade em que será buscada a composição entre as 

partes. A ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a 

aplicação de multa, nos termos dos § § 8º e 9º, ambos do art. 334, do 

CPC/2015.

3. Não havendo a composição ou não comparecendo qualquer das partes, 

a partir da data da audiência terá início automático o prazo de 15 (quinze) 

dias para contestação, nos termos do art. 335, I, do CPC/2015.

 4. DEFIRO a gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, §3º, CPC/2015.

5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 166674 Nr: 9209-81.2012.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Natalino Oliveira Lima

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra Ferreira - OAB:MT 

7.402

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903/MT, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:MT 8184-A

 SENTENÇA.

1.Trata-se de cumprimento de sentença proposto por NATALINO 

OLIVEIRA LIMA em face de BRADESCO SEGUROS S/A.

 2. À fl. 189 o executado informa o pagamento integral do débito e requer a 

extinção do feito com fulcro no art. 924, II, CPC/2015, devidamente intimada 

a exequente para se manifestar no autos quanto os valores depositados, 

permaneceu inerte, ou seja, concordando tacitamente com os valores 

depositados, já sendo até mesmo levantados por alvará judicial (fl. 

192/193).

3. É O RELATÓRIO. DECIDO.

4. Desprende-se que o débito cobrado em juízo e atualizado pelo contador 

judicial (fl. 174) fora realmente quitado pelo Executado, que cumpriu 

integralmente o acordo pactuado com o Exequente.

5. Diante o exposto, considerando a satisfação do débito cobrado, JULGO 

EXTINTO o cumprimento de sentença, com fulcro no artigo 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil/2015.

6. CUSTAS pelo executado.

7. Certificado o trânsito em julgado, REMETAM-SE os autos ao arquivo 

definitivo, procedendo-se às baixas e anotações necessárias.

7. Publique-se. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 221672 Nr: 3866-65.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Ferreira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lais Daiane Magalhães Peres - 

OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Corrêa da 

Silva - OAB:MT 8184-A

 Vistos.

1. DEFIRO o pedidretro. EXPEÇA-SE alvará em favor da parte requerente 

(fl. 157)

2. Após, INTIME-SE a exequente para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção.

 3. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 288874 Nr: 12345-76.2018.811.0004

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ayumi garcia Kurimori

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rayane Rodrigues Andrade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Clóvis Barros Marques - 

OAB:MT 3579, Henrique Fagundes Marques - OAB:MT 17.113

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 Vistos.

1. Considerando que as partes são capazes e estão devidamente 

representadas nos autos, HOMOLOGO O ACORDO CELEBRADO às 

fls.315/316, para que produza seus efeitos legais e, via de consequência, 
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JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do 

art. 487, III, b, CPC/2015.

2. ISENTO de custas, nos termos do art. 90, §3º, do CPC/2015. SEM 

honorários.

3. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 291117 Nr: 13668-19.2018.811.0004

 AÇÃO: Exceções->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Melchiades Negro Júnior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sicredi Araxingu-Coop. de Créd. de Livre 

Admissão de Assoc. do Araguaia e Xingu

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pamela Gomes Duarte - 

OAB:24621/MT, Vanderli Alves Medeiros - OAB:25596/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Apense-se estes autos ao processo nº 6712-55.2016.811.0004 – Cód. 

226392 e após, voltem-me conclusos para deliberação.

2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 282046 Nr: 8335-86.2018.811.0004

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Cesar da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sicredi Araxingu-Coop. de Créd. de Livre 

Admissão de Assoc. do Araguaia e Xingu

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maxsuel Valadão Andrade - 

OAB:OAB/MT-17296/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André de Assis Rosa - 

OAB:19.077-A

 VISTOS.

1. INDEFIRO o pedido de reconsideração, uma vez que se tratando de 

pedido de tutela de urgência não ficou comprovada a probabilidade do 

direito, tendo em vista que o contrato de alienação fiduciária do veículo, 

entre o Embargante e a instituição financeira, foi assinado mesmo com o 

automóvel ainda pertencendo ao Executado no DUT do veiculo juntado à 

fl.17.

2. Cumpra-se integralmente a decisão de fls. 35/36.

3. Expeça-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 192710 Nr: 12177-16.2014.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: H. M. Rodrigues de Queiroz Luz Silva - Me, Heliana 

Maria Rodrigues de Queiroz Luz Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sociedade de Montagens e Enhenharia Ltda - 

SME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roldrigo Queiroz de Oliveira - 

OAB:MT 13.284-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA FRANCO ZANNINI - 

OAB:25294, João Henrique Franco Zannini Martins - 

OAB:24609-E/GO, Mariana Malaquias e Silva - OAB:38484/GO

 Vistos.

 1. Intime-se a parte Exequente para que manifeste seu interesse nos 

bens apresentados pelo Executado às fls. 63/66, oferecidos como 

garantia à execução, no prazo de 15 (quinze) dias.

 2. Decorrido o prazo, havendo manifestação, VENHAM-ME conclusos 

para as devidas deliberações.

 3. Quedando-se inerte o Exequente, desde já, DETERMINO sua intimação 

pessoal, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, requeira o que entender 

de direito para o prosseguimento do feito, sob pena de extinção.

4. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 276009 Nr: 4743-34.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hildeson Ferreira do Carmo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1.DEFIRO o pedido retro (fl. 55)

2 Dessa forma, EXPEÇA-SE mandado de penhora e avaliação do imóvel 

indicado à fls. 55.

3. Após, INTIME-SE a parte Executada para, querendo, opor embargos no 

prazo legal.

4. Caso não haja oposição de embargos, INTIME-SE a parte Exequente 

para que se manifeste no prazo de 05 (cinco) dias.

5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 166513 Nr: 9001-97.2012.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ilda Carrijo da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pompilio Chapadense, Nelcy Chapadense, 

Maria Chapadense Osaki, Marly Chapadense, Laura Resende 

Chapadense, Lindaura Chapadense Liberalesso, Dalva Chapadense, Luiz 

Araújo Chapadense, José Araúijo Chapadense, Sônia Maria Chapadense, 

Rafael Chapadense, Luciene Chapadense

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Monção Oliveira - 

OAB:MT 9.030

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Impulsiono os presentes autos, intimando a parte autora nos termos do 

Art. 1.210 da CNGC: "Expedida a carta precatória, intimar a parte para 

diligenciar o seu cumprimento em 10 (dez) dias, ressalvados os casos em 

que a parte for beneficiária da Justiça Gratuita. § 1º As custas das cartas 

precatórias expedidas para cumprimento entre Comarcas do Estado de 

Mato Grosso serão obrigatoriamente recolhidas no Juízo deprecante. § 2º 

Decorrido prazo superior a 30 (trinta) dias da entrega da carta precatória, 

intimar a parte para comprovar a distribuição no Juízo deprecado." No que 

se refere à carta precatória a ser cumprida em outro Estado da 

Federação, deverá a parte interessada comparecer no balcão da 

secretaria para retirar a missiva e promover seu cumprimento na comarca 

competente, devendo informar sua distribuição, neste feito, em até 30 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 292936 Nr: 14617-43.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Carlos Rodrigues de Siqueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Posto Tabocão XII Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Sousa Setuba 

Milhomem - OAB:23.325B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 10.Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, INDEFIRO o 

pedido de tutela de urgência.11. CITEM-SE os Requeridos, no endereço 

declinado na inicial, e INTIME-SE-OS para audiência de 

conciliação/mediação que DESIGNO PARA O DIA 19 DE FEVEREIRO DE 

2019, ÀS 14h00min (HORÁRIO DE MATO GROSSO)12.Nessa audiência as 

partes deverão se fazer acompanhar de seus advogados, oportunidade 

em que será buscada a composição entre as partes. A ausência 

injustificada de qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos 

termos dos § § 8º e 9º, ambos do art. 334, do CPC/2015.13.Não havendo a 

composição ou não comparecendo qualquer das partes, a partir da data 

da audiência terá início automático o prazo de 15 (quinze) dias para 

contestação, nos termos do art. 335, I, do CPC/2015. 14.Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 39540 Nr: 313-30.2004.811.0004

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Alcido Nilson, Paulo Sillas Lacerda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carvomat Indústria de Carvão Matogrossense 

Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio Carlos Mandú da Silva 

- OAB:2.360-MT, Mário César Crema - OAB:MT 3873, Paulo Sillas 

Lacerda - OAB:MT 4454-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivo Matias - OAB:MT 1.857, 

Sandro Luis Costa Saggin - OAB:MT 5.734

 VISTOS.

1. Trata-se de Cumprimento de Sentença em Ação de Rescisão Contratual 

c/c Reintegração de Posse e Perdas e Danos, tendo como Exequentes: 

ALCIDO NILSON e PAULO SILLAS LACERDA e como Executado: 

CARVOMAT INDÚSTRIA DE CARVÃO MATOGROSSENSE LTDA.

2. Denota-se dos autos, que foram julgados improcedentes os pedidos 

contidos na Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse e 

Perdas e Danos (fls. 602/611). A mencionada sentença foi posteriormente 

confirmada nas instâncias superiores.

3. Logo, foi mantido o Contrato Particular de Compra e Venda de Imóvel 

Rural, tal como pactuado entre as partes.

4. Ademais, dado o caráter dúplice das ações possessórias, uma vez 

improcedente o pedido de reintegração de posse formulado pelo Autor, é 

devido ao Requerido o direito de manutenção de sua posse.

5. Diante disso, EXPEÇA-SE o competente mandado de Manutenção de 

Posse, nos limites do imóvel descrito no Contrato Particular de Compra e 

Venda que deu origem à presente demanda, respeitando-se as divisas e 

confrontações existentes na Matrícula do respectivo imóvel, com prazo de 

15 (quinze) dias.

6. EXPEÇA-SE, também, Mandado de Penhora para que sejam penhorados 

tantos bens quantos bastem para a satisfação do crédito do Exequente, 

bem como PROCEDA-SE à respectiva avaliação dos bens eventualmente 

penhorados.

7. Após, voltem-me concluso para ulterior deliberação.

8. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 278958 Nr: 6594-11.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KASO, MASS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SRdBdG, VST, PDF-E-M, PDF, MLDS-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilma Alves da Silva - OAB:MT 

17.383

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) WILMA ALVES DA 

SILVA, para devolução dos autos nº 6594-11.2018.811.0004, Protocolo 

278958, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 280845 Nr: 7687-09.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VÂNIA BEATRIZ SALES CASTRO ESCALONA GIUGNI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Olé Consignado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vinicios Matos Pereira - 

OAB:13168/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) VINICIUS MATOS 

PEREIRA, para devolução dos autos nº 7687-09.2018.811.0004, Protocolo 

280845, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 181095 Nr: 2983-89.2014.811.0004

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SGP, JGP, SCdSBG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMdSPJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lindalva de Fátima Ramos- 

Defensora Pública - OAB:DP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andreia Oliveira Mendonça - 

OAB:MT 17.086, João Conceição Neves - OAB:MT 14.897, Weliton 

Marcos Rodrigues de Oliveira - OAB:14005/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LUCAS 

NASCIMENTO GONÇALVES, para devolução dos autos nº 

2983-89.2014.811.0004, Protocolo 181095, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 263146 Nr: 14963-28.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elias Afonso Macedo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. L. de Almeida Astolfi - Cerâmica Santa 

Rosa, Maria de Lurdes de Almeida Astolfi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alana Coutinho Pereira - 

OAB:21.930

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ALANA COUTINHO 

PEREIRA, para devolução dos autos nº 14963-28.2017.811.0004, 

Protocolo 263146, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 277989 Nr: 6033-84.2018.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Horto Leilões Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Machado dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME REGIO PEGORARO - 

OAB:34897

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimação da parte autora via DJE, 

para efetuar o depósito de uma diligência do Oficial de Justiça para 

cumprimento da carta precatória servindo como mandado de intimação, no 

valor total de R$ 18,00, devendo acessar o site do tjmt.jus.br, para 

emissão do boleto para pagamento da diligência e comprovar nos autos, 

no prazo de cinco dias.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 194007 Nr: 13087-43.2014.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elsa Marques Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco de Assis Alves dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Freitas de 

Souza - Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): TERCEIROS INTERESSADOS, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

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

seguir transcrita. A sentença de fls.73/74 DECRETOU A INTERDIÇÃO DE 

FRANCISCO DE ASSIS ALVES DOS SANTOS, brasileiro, convivente, 

portador do RG n. 6022701, inscrito no CPF sob n. 926.115.758-00, 
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filiação: João Alves dos Santos e Glória Maria dos Santos, nascido em 

07.11.1953, natural de Serra Talhada- PE, declarando-o ABSOLUTAMENTE 

INCAPAZ, de exercer os atos da vida civil, sendo nomeada como sua 

curadora ELSA MARQUES SOUZA, inscrita no CPF sob n. 468.614.241-53, 

portadora do RG 691.952 SSP/MT, residente na Rua 01, qd. 02, casa 08, 

bairro Alto da Boa Vista, cidade de Barra do Garças-MT..

Sentença: Vistos.Trata-se de AÇÃO DE CURARELA intentada pela 

senhora ELSA MARQUES SOUSA em desfavor do seu companheiro 

FRANCISCO DE ASSIS ALVES DOS SANTOS, partes já qualificadas, 

conforme exordial de folhas 04/06. Junta documentos de folhas 

07/23.Recebida a exordial a decretada a interdição provisória do 

requerido.Realizado o interrogatório do interditando, foi fora-lhe nomeada 

curador a lide, que contestou a ação por negativa geral às folhas 34/35, 

com intervenção ministerial às folhas 37.Saneado o feito às folhas 38 e 

verso.Vierem aos autos o relatório de acompanhamento de equipe 

multidisciplinar junto ao CRAS (Secretaria Municipal de Saúde), fls. 55 e 

laudo de perícia médica de folhas 67.O Ministério Público Estadual, às 

folhas 68/72, opinou pela procedência dos pedidos inicias. E O 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.Cuida-se de AÇÃO DE CURARELA 

intentada pela senhora ELSA MARQUES SOUSA em desfavor do seu 

companheiro FRANCISCO DE ASSIS ALVES DOS SANTOS, partes já 

qualificadas. Como se sabe a interdição é uma medida de amparo àqueles 

que por enfermidade ou deficiência mental, não possuem o necessário 

discernimento para a prática dos atos da vida civil, seja de forma parcial 

ou total, conforme elenca o artigo 1.767 do Código Civil. Veja-se: “Art. 

1.767. Estão sujeitos a curatela:I - aqueles que, por causa transitória ou 

permanente, não puderem exprimir sua vontade;(Redação dada pela Lei nº 

13.146, de 2015) II - (Revogado); III - os ébrios habituais e os viciados em 

tóxico;IV - (Revogado);V - os pródigos.”No caso em exame, constata-se 

que restou comprovado que o requerida não possui capacidade para 

exprimir sua vontade, em razão de estar acometido por enfermidade 

degenerativa, denominada Alzheimer que lhe causa “demência” e doença 

crônica relacionada à diabetes tipo II edoença cardiológica fatos estes que 

o deixa incapacitado para “realizar suas atividades diárias como higiene 

corporal, alimentar, dependendo de um cuidador para administrar suas 

medicamentos”, além disso, está demonstrado queo requerido está 

“impossibilitado de exercer qualquer tipo de função sendo física ou 

psíquica...” conforme se extrai do laudo pericial de fls. 67.O diagnóstico 

acima referido fora referendado, por meio do laudo médico expedido pelo 

Dr. ANDERSON PEREIRA SANTOS – médico - Perito Judicial – CRM-MT 

2421, datado de 04.09.2017.Os documentos de folhas 12/23 corroboram 

os fatos narrados na exordial. Corrobora-se, ainda, os fatos aduzidos na 

peça madrugadora, os laudos psicossocial acostado às folhas 50 exarado 

pela equipe multidisciplinar do CRAS Municipal local. Dessa forma, entendo 

suficientemente comprovado que a requerida, por causa permanente 

consubstanciada em doença de Alzheimer e doenças crônicas 

consubstanciadas em diabetes II e cardiológica, comprovada pelos 

documentos supramencionados, confirmada por meio do laudo de folhas 

67 o qual atesta que o requerido está “impossibilitado de exercer qualquer 

tipo de função sendo física ou psíquica”Em outras palavras, resta 

cristalinamente comprovado que as seqüelas deixadas pela enfermidade 

sofrida pelo interditando a torna plenamente incapacidade de desenvolver 

atos em geral da vida civil sem que alguém a represente, conforme as 

provas coligidas nos autos.Com estas observações é de rigor a aplicação 

das normas vigentes no ordenamento jurídico com o fito de resguardar a 

dignidade da pessoa humana da interditanda, especialmente quanto a sua 

incolumidade física além de dos interesses da vida civil, deferimento o 

pleito na forma suplicada na exordial, com a anuência do douto membro do 

e nomeação de curador para visando resguardar seus interesses. Eis o 

que reza a jurisprudência pacificada pelas Egrégias Cortes em nosso país: 

“PEDIDO DE CURATELA - 'ENFERMO OU PORTADOR DE DEFICIÊNCIA 

FÍSICA' - PESSOA IDOSA COM GRAVE LIMITAÇÃO DE LOCOMOÇÃO, 

DECORRENTE DE SEQUELA DE ACIDENTE CEREBRAL VASCULAR - 

DIFICULDADE DE DESEMPENHAR ATIVIDADES COTIDIANAS, SEM AJUDA 

DE TERCEIROS - NOMEAÇÃO DE CURADOR PARA CUIDAR DE SEUS 

NEGÓCIOS E BENS - POSSIBILIDADE - ART. 1.780, DO CÓDIGO CIVIL - 

'CURATELA-MANDATO', DE MENOR EXTENSÃO. INTERDIÇÃO - 

DESCABIMENTO - CAPACIDADE MENTAL PRESERVADA. - O Código Civil, 

em seu art. 1.780, prevê modalidade mais restrita de 'curatela', distinta 

daquela disposta nos artigos 1.767 e 1.779, voltada à proteção do 

enfermo e do portador de deficiência física, que, embora estejam em pleno 

gozo de suas faculdades mentais, encontrem-se impedidos de se 

locomover e de desempenhar suas atividades, afigurando-se possível e 

recomendável, nessas hipóteses, a nomeação de curador para cuidar de 

seus bens e negócios, sem que haja, todavia, interdição do curatelado. - 

Recurso parcialmente provido. (TJ-MG - AC: 10183081487401001 MG, 

Relator: Eduardo Andrade, Data de Julgamento: 07/05/2013,Câmaras 

Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/05/2013)“AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. INTERDIÇÃO PROVISÓRIA. IDOSO COM GRAVES 

SEQUELAS DE ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL. NECESSIDADE DE 

NOMEAÇÃO DE CURADOR PROVISÓRIO. Tendo em vista a incapacidade 

do interditando para se locomover, se comunicar - e, portanto, exprimir 

sua vontade -, bem como o grave quadro de saúde apresentado, é 

imperiosa a decretação de sua interdição provisória, com a nomeação de 

curador, visando resguardar seus interesses, inclusive para fins de 

recebimento de seu benefício previdenciário, até mesmo para que lhe 

sejam proporcionados os necessários cuidados que sua condição de 

saúde requer. DERAM PROVIMENTO. UNÂNIME. (Agravo de Instrumento 

Nº 70052841244, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Luiz Felipe Brasil Santos, Julgado em 28/03/2013)(TJ-RS - AI: 

70052841244 RS, Relator: Luiz Felipe Brasil Santos, Data de Julgamento: 

28/03/2013,Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do 

dia 03/04/2013)”Oportuno sublinhar que, embora a legislação processual 

civil prescreva que, neste tipo de procedimento há necessidade de que o 

interditando seja submetido à nova perícia por especialista, em razão da 

prova documental produzida, inclusive, instruída por perícia médica 

elaborada por profissional habilitado. DISPOSITIVO: Ante o exposto e pelo 

mais que dos autos consta, em sintonia com o parecer ministerial de folhas 

68/72, JULGO PROCEDENTE os pedidos iniciais para DECRETAR A 

INTERDIÇÃO de FRANCISCO DE ASSIS ALVES DOS SANTOS, qualificado 

nos autos, DECLARANDO-O ABSOLUTAMENTE INCAPAZ de exercer 

pessoalmente os atos da vida civil, na forma artigo 1.767, incisos I, do 

Código Civil Brasileiro. Via de conseqüência, nomeio ao interditando a 

curadora, senhora ELSA MARQUES SOUSA, qualificada nos autos, que 

deverá prestar compromisso por termo, em livro próprio, ficando desde já 

dispensada de especializar hipoteca legal, face à alegada e comprovada 

pobreza acrescida da inconteste idoneidade da requerente.Por fim, em 

obediência ao disposto no § 3º do artigo 755 do Código de Processo Civil 

c/c o artigo 9º, inciso III, do Código Civil, inscreva-se a presente sentença 

no registro de pessoas naturais, e publicada na rede mundial de 

computadores, no sítio do tribunal a que estiver vinculado o juízo e na 

plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, onde 

permanecerão por 06 (seis) meses; na imprensa local 01 (uma) vez e, no 

órgão oficial, por 03 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, 

constando do edital os nomes do interdito e do curador, a causa da 

interdição, os limites da curatela e, não sendo total a interdição, os atos 

que o interdito poderá praticar autonomamente.Sem custas, forte nos 

artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado e, 

cumpridas todas as determinações acima arquivem os autos, com as 

baixas de estilo.P.R.I.C.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Joyce Oliveira 

Mendonça, digitei.

Barra do Garças, 29 de novembro de 2018

Valdete Alves de Sousa Dutra Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 196072 Nr: 1168-23.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Teodorico Narciso Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Benedito Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Augusto da Silva 

Chateaubriand - OAB:MT 15.038, Vinicius de Morais Oliveira - 

OAB:GO 34.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURICIO COSTA BARBOSA - 

OAB:19.457/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) VINICIUS DE MORAIS 

OLIVEIRA, para devolução dos autos nº 1168-23.2015.811.0004, 

Protocolo 196072, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 197055 Nr: 1890-57.2015.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Santana Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lais Daiane Magalhães Peres - 

OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:MT 5.736

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à(s) parte(s) REQUERIDA(S) SEGURADORA LIDER 

DOS CONSORCIOS OBRIGATÓRIO DPVAT S/A, para que efetue(m), no 

prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe 

de R$ 264,57 (duzentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e sete 

centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor 

deverá ser de forma separada, sendo R$ 181,92 (cento e oitenta e um 

reais e noventa e dois centavos), referente à custas, e R$ 82,65 (oitenta e 

dois reais e sessenta e cinco centavos), referente a taxa.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 179103 Nr: 1147-81.2014.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lusimar Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centro Oeste Imobiliária e Construtora Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanessa Pereira Milhomem - 

OAB:17198/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) VANESSA PEREIRA 

MILHOMEM, para devolução dos autos nº 1147-81.2014.811.0004, 

Protocolo 179103, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 232343 Nr: 10725-97.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raphael Accioly Lins Menezes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Concrearte Pré-Moldados Para Construção 

Ltda - ME, Marcilio Alves Batista, Aleixo Batista, Rafael Batista Souza, 

Marlene Alves Batista

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andrey da Silva Carvalho - 

OAB:MT 15.748, ISABELLE DE BAPTISTA - OAB:19.065, KATIA 

GOBATTI CALÇA - OAB:13.745, Paulo Henrique Gomes Marques - 

OAB:MT/20.607-A, Sandra Negri - OAB:MT 18472-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ian Schoucair Caria Quadros 

- OAB:BA 17.848

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PAULO HENRIQUE 

GOMES MARQUES, para devolução dos  au tos  n º 

10725-97.2016.811.0004, Protocolo 232343, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 226382 Nr: 6710-85.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Araxingu-Coop. de Créd. de Livre Admissão de 

Assoc. do Araguaia e Xingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juvenal Rodrigues de Figueiredo, Melchiades 

Negro Júnior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dayane Borges Santiago - 

OAB:22812, Divino Pereira de Sousa - OAB:5830/MT, Vanisse 

Monteiro Campos - OAB:21827

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DAYANE BORGES 

SANTIAGO, para devolução dos autos nº 6710-85.2016.811.0004, 

Protocolo 226382, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 188341 Nr: 8958-92.2014.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Simone Silva Santos Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bradesco Administradora de Cartões Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Emílio Monteiro de 

Magalhães - OAB:MT-8.988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056

 13.Diante do exposto, com fundamento no art. art. 1.022 do CPC/2015, 

JULGO IMPROCEDENTES os embargos de declaração e, por 

consequência, NEGO-LHES provimento, ante a inadequação da via para 

discutir os requerimentos aportados às fls. 236/237.14.DEIXO de aplicar 

multa aludida no art. 1.026, §2º, do CPC/2015 por não vislumbrar, neste 

momento, o caráter protelatório do embargante.15.Por fim, cumpra-se na 

íntegra a decisão de fls. 232/235.16.Com o trânsito em julgado, voltem-me 

conclusos para apreciação do pedido de cumprimento de 

sentença.17.Intime-se. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 227595 Nr: 7430-52.2016.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Evaldo da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodobens Administradora de Consórcios Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Emílio Monteiro de 

Magalhães - OAB:MT-8.988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEFERSON ALEX SALVIATO - 

OAB:236655

 Vistos.

1. Cuida-se de Cumprimento de Sentença movido por EVALDO DA SILVA 

em face de RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

2. À fl. 149 a parte requereu o cumprimento do acordão de fls. 138/143, o 

qual fixou a condenação do executado em R$ 8.000,00 (oito mil reais). 

Com a atualização do valor, o cálculo da parte exequente resultou em R$ 

11.956,91 (onze mil, novecentos e cinquenta e seis reais e noventa e um 

centavos).

 3. Intimado para pagar, o executado apresentou impugnação ao 

cumprimento de sentença, divergindo do cálculo realizado pelo exequente. 

À fl. 157/157v, garantiu o juízo no valor total executado, razão pela qual 

requereu efeito suspensivo à execução.

4. É O RELATÓRIO. DECIDO.

5. Compulsando os autos, verifico que as partes divergem apenas quanto 

à atualização do valor da condenação. Desta feita, o envio dos autos ao 

contador é a medida cabível para solucionar este impasse.

6. Ademais, uma vez garantido o juízo, DEFIRO o efeito suspensivo à 

presente execução, com arrimo no art. 525, §6º, do CPC/2015.

 7. REMETAM-SE os autos ao Contador Judicial para a atualização dos 

valores fixados conforme a sentença de fls. 108/110 e o acordão de fls. 

138/143.

8. Com o cálculo, venham-me conclusos.

9. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 5828 Nr: 84-85.1995.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDEC - Instituição Diamantinense de Ensino & 

Cultura, Espólio de Oswaldo Soler, Espólio de Ivoni Fuster Corby Soler

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:MT 19.081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:MT 

14.258-A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Tendo em vista a informação (fl. 199) do falecimento dos executados 

OSWALDO SOLER e IVONE FUSTER CORBY SOLER, com fulcro no art. 

313, § 2º, I, do CPC/2015, SUSPENDO a presente ação pelo prazo de 06 

(seis) meses e DETERMINO ao exequente que promova a citação do 

espólio, de quem for o sucessor ou dos herdeiros, sob pena de extinção 

na forma do art. 485, IV, do CPC.

2. Decorrido o prazo sem manifestação do exequente, venham-me 

conclusos.

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 247273 Nr: 4433-62.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Pereira Lobato

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lais Daiane Magalhães Peres - 

OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Tendo em vista o Mutirão de Conciliação das Ações de Cobrança 

Securitária – DPVAT, INTIMEM-SE as partes para comparecerem em 

audiência de conciliação DESIGNADA PARA O DIA 18 DE MARÇO DE 

2019, às 09h30min (HORÁRIO DE MATO GROSSO).

2. Registre-se que as partes deverão estar cientes da perícia médica que 

ocorrerá antes da conciliação, a qual será realizada pelo médico nomeado 

por este juízo e, caso queiram, poderão trazer assistente técnico, cujas 

despesas serão custeadas pelas partes, bem como trazer exames 

médicos já realizados.

3. DEFIRO a gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, §3º, CPC/2015.

4. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 182218 Nr: 3993-71.2014.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil s/a

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos José Bezerra da Silva

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

- OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. DETERMINO a lavratura do termo de penhora pela Escrivã, referente aos 

imóveis indicados à fl. 104, nos exatos termos dos arts. 838 e 845, § 1º, 

ambos do CPC/2015.

 2. Para fins de presunção absoluta de conhecimento por terceiros da 

referida penhora, cabe ao exequente proceder a averbação junto à 

matrícula do bem, no CRI pertinente(art. 844 CPC/2015).

3. Efetuada a penhora (lavratura do termo), INTIME-SE a parte executada, 

e seu cônjuge, se houver (art. 842 CPC/2015), para requerer o que 

entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias, conforme art. 847 

CPC/2015.

4. Havendo manifestação da parte, INTIME-SE à exequente para se 

manifestar, no prazo de 10 (dez) dias, (§ 4º, art. 847 CPC/2015).

5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 159324 Nr: 12256-97.2011.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivanilda Martins da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. L. Esteves Imobiliária, Euripedes Luiz 

Esteves, Luiz Bernardo Machado, Judith Dias Teixeira Esteves, Natal 

Rodrigues da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adenir Pinto da Silva - OAB:MT 

12.658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Takishita Martins 

da Fonseca - OAB:MT 12.203-A, Herica Christiana Martins Cardoso 

- OAB:MT 13.327, MAURICIO COSTA BARBOSA - OAB:19.457/MT

 Vistos. DECLARO ENCERRADA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. Já 

apresentadas as alegações finais, voltem-me conclusos para sentença. 

Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 178624 Nr: 581-35.2014.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F. M. Pereira Lima Indústria e Comércio Me, 

Francisca Nogueira de Lima, José Ferreira de Lima Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 VISTOS.

1. DETERMINO a lavratura do termo de penhora pela Escrivã, referente ao 

imóvel indicado à fl. 43, nos exatos termos dos arts. 838 e 845, § 1º, 

ambos do CPC/2015.

 2. Para fins de presunção absoluta de conhecimento por terceiros da 

referida penhora, cabe ao exequente proceder a averbação junto à 

matrícula do bem, no CRI pertinente(art. 844 CPC/2015).

3. Efetuada a penhora (lavratura do termo), INTIME-SE a parte executada, 

e seu cônjuge, se houver (art. 842 CPC/2015), para requerer o que 

entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias, conforme art. 847 

CPC/2015.

4. Havendo manifestação da parte, INTIME-SE à exequente para se 

manifestar, no prazo de 10 (dez) dias, (§ 4º, art. 847 CPC/2015).

5. Outrossim, INTIME-SE o exequente para manifestar o que entender de 

direito quanto aos veículos indicados à fl. 104, objeto de restrição via 

Renajud.

 6. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 71186 Nr: 4457-42.2007.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicoob Araguaia - Cooperativa de Economia e Crédito 

Mútuo dos Lojistas, do Vestuário e Confecções de Barra do Garças

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jaime Adolfo, Jairo Marques Ferreira, Sérgio 

Juster Zilling da Silva, Maria Elena Delgado da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:MT 5.751, André Luiz Soares Bernardes - 

OAB:MT 13.613, Takechi Iuasse - OAB:MT 6.113-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Azolini - OAB:MT 3094, 

Rafael Beraldo Barros - OAB:MT 12.970, Rodrigo Tauil Adolfo - 

OAB:MT 8.208

 VISTOS.

1. Apresentado o automóvel na forma determinada nos autos, INTIME-SE o 

exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar a este Juízo se 

possui interesse no bem para satisfação de seu crédito, sob pena de 

extinção.

2. Consigno que não tendo o exequente interesse no veículo apresentado, 

deve ser trazida aos autos planilha de cálculo atualizada, bem como 

requerimento acerca do modo pelo qual se requer o prosseguimento do 

feito, observando o disposto no art. 835, I a XIII, do CPC/2015.

3. Após, voltem-me conclusos.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 292598 Nr: 14453-78.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOTOGARÇAS COM. E PART. LTDA, Motogarças 

Comércio de Veículos & Peças Ltda, San Lorenzo Park Hotel Ltda, Prestal 

P. Serviços Ltda - ME, Administradora Bela Formosa Ltda, Administradora 

e Locadora Águas Xingu Ltda
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 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Barbara Brunetto - 

OAB:20128/MT, EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - OAB:MT/7.680, 

EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR - OAB:5.222

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Cuida-se de Pedido de Recuperação Judicial ajuizado pelas pessoas 

jurídicas de direito privado MOTOGARÇAS COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES 

LTDA, MOTOGARÇAS COMÉRCIOS DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA, 

ADMINISTRADORA BELA FORMOSA LTDA, ADMINISTRADORA E 

LOCADORA ÁGUAS DO XINGU LTDA, PRESTAL PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS LTDA e SAN LOURENZO PARK HOTEL LTDA, as quais 

compõem o grupo econômico MOTOGARÇAS.

2. De acordo com o grupo econômico, este está no ramo de 

concessionária de motocicletas e arrendamento de pastagens há 33 (tinta 

e três anos). No ano de 2000 fundou-se a empresa Motogarças Comércio 

e Participações Ltda., a qual se expandiu, abrindo, ao todo, 16 (dezesseis) 

filiais, em 15 (quinze) municípios, nos Estados de Mato Grosso e Goiás. 

Alega ter oferecido aos seus colaboradores, durante seu ápice, entre 

2004 e 2013, plano de saúde, cartão alimentação e auxílio universidade. 

Promoveu ainda o bingo beneficente denominado “Natal Sem Fome”, 

durante os anos de 2002 a 2006.

3. Aduz que as empresas Administradora Bela Formosa Ltda. e 

Administradora e Locadora de Águas do Xingu Ltda. tinham como 

atividade fim a pecuária, porém foi redirecionada ao arrendamento de 

terras para fins de lavoura de soja.

 4. Sobre sua crise econômico-financeira, afirma ser decorrente da crise 

econômica nacional que se instalou neste país no ano de 2013. Por este 

motivo, o mercado consumidor teria reduzido a procura de seus produtos, 

razão pela qual aquela empresa que antes possuía 16 (dezesseis) filiais, 

hoje possui apenas 04 (quatro) lojas. A tentativa do Grupo Motogarças de 

angariar dinheiro no mercado financeiro para sobreviver à crise também é 

causa de seu endividamento atual.

 5. Alega o grupo econômico ter faturado anualmente R$ 80.000.000,00 

(oitenta milhões de reais). Todavia, o faturamento atual gira em torno de R$ 

25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais). Hodiernamente, possui 108 

(cento e oito) colaboradores diretos.

 6. Acerca do litisconsórcio ativo, defende que as empresas requerentes 

devem figurar de forma conjunta no polo ativo por pertencerem ao mesmo 

grupo econômico, tendo entre si proprietários, credores e colaboradores 

comuns. Afirma que em momento posterior, tais empresas farão a fusão 

seus patrimônios.

7. À fl. 26, declara atender às exigências do art. 48, da lei 11.101/2005. 

Diz ainda (fls. 25/27) que a inicial preenche os requisitos do art. 51, da 

mesma lei.

8. Dá à causa o valor de R$ 30.122.461,92 (trinta e um milhões, cento e 

vinte e dois mil, quatrocentos e sessenta e um reais e noventa e dois 

centavos).

9. Requer o parcelamento das custas.

 10. Pleiteia tutela de urgência (fls. 839/841), a fim de que seja deferido o 

processamento do pleito de recuperação judicial em tela.

 11. É O RELATÓRIO. DECIDO.

Do litisconsórcio Ativo

12. Requerem as empresas autoras que todas possam figurar no polo 

passivo sob o fundamento de serem integrantes do mesmo grupo 

econômico de fato (Grupo Motogarças).

 13. A doutrina e a jurisprudência vêm admitindo a possibilidade de 

processamento do pedido de recuperação contendo vários autores 

(litisconsórcio ativo), desde que todos componham o mesmo grupo 

econômico. Senão, vejamos o recente entendimento do Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso:

 “É admissível a formação do litisconsórcio ativo, se evidenciado a 

existência de grupo econômico e certa simbiose patrimonial entre as 

pessoas jurídicas, notadamente se o processamento separado das ações 

de recuperação de cada uma das sociedades, essencialmente 

interligadas, pode comprometer o soerguimento do grupo”.

 14. No caso dos autos é possível perceber a “simbiose patrimonial” entre 

as referidas empresas. Primeiro, pois contam com sócios comuns. 

Segundo, pois há a evidente ligação patrimonial entre as empresas, ao 

passo que uma pode, em decorrência de previsão contratual, prestar 

garantias em favor de outras, como se vê à fl. 96.

15. Logo, presentes nos autos evidências que atestam o pertencimento de 

todas as empresas ao mesmo grupo econômico de fato (Grupo 

Motogarças), têm-se não só como possível, mas como plausível a 

presença de todas as empresas do grupo econômico no polo ativo da 

presente demanda.

 Do pedido de Recuperação Judicial

16. Os princípios que norteiam a ação em tela são: a) Função Social da 

Empresa; e b) Preservação da Empresa.

17. O primeiro diz respeito à responsabilidade coletiva do empresário, 

imposta pela Constituição Federal, através da função social da 

propriedade. Trata-se do dever de agir em atendimento aos fins sociais, e 

não somente aos fins individuais.

18. O segundo princípio decorre diretamente do primeiro. A preservação 

da empresa norteia a recuperação judicial, a fim de que tal medida atenda 

aos interesses sociais envolvidos no caso.

 19. O propósito da Recuperação Judicial é oportunizar a recuperação de 

empresas (ou grupo de empresas) que atravessem um momento de crise 

econômico-financeira, com o fito de preservá-la, mantendo-a ativa, a fim 

de que esta possa continuar exercendo sua função social.

20. Tal medida traz, em termos sociais práticos, o fomento à atividade 

econômica exercida por essas entidades, garantindo a manutenção dos 

empregos por ela gerados, bem como a arrecadação tributária e a 

movimentação financeira mercantil, com o abastecimento de produtos e 

serviços em geral à sociedade em que está inserida.

21. Nesse sentido, o art. 47, da Lei 11.101/05 (Lei de Falências) apresenta 

a finalidade da Recuperação Judicial. Vejamos:

“Art. 47. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da 

situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a 

manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos 

interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, 

sua função social e o estímulo à atividade econômica.”

22. Cabe ressaltar que não se trata de tentativa infundada e irracional de 

manutenção do ente a qualquer custo, mas sim um procedimento que visa 

principalmente o interesse público, na medida em que o desígnio final é 

preservação da empresa para o atendimento às suas funções sociais, em 

busca de benefícios à coletividade, e não propriamente os interesses 

privados de seus sócios.

 23. A viabilidade da empresa se apresenta como condição para requerer 

a Recuperação Judicial. Trata-se de avaliar a plausibilidade do deferimento 

do processamento do pedido de Recuperação Judicial, averiguando, 

dentro das especificidades da empresa, se esta terá condições de se 

recuperar. Em síntese, deve-se observar se a medida de Recuperação 

Judicial poderá trazer os efeitos benéficos a que esta se propõe.

 24. Na primeira fase do procedimento em tela, o juízo de cognição está 

restrito à análise do preenchimento dos requisitos legais para o 

deferimento do processamento.

 Da ausência dos impedimentos do art. 48, da Lei 11.101/05

25. De acordo com o art. 48 da Lei 11.101 de 2005, a fim de que os 

devedores possam pleitear a recuperação judicial, se faz necessário, 

além de exercerem regularmente suas atividades há mais de 02 (dois) 

anos, que atenda(m) aos 04 (quatro) incisos do referido artigo, quais 

sejam:

“I – não ser falido e, se o foi, estejam declaradas extintas, por sentença 

transitada em julgado, as responsabilidades daí decorrentes;

 II – não ter, há menos de 5 (cinco) anos, obtido concessão de 

recuperação judicial;

 III - não ter, há menos de 5 (cinco) anos, obtido concessão de 

recuperação judicial com base no plano especial de que trata a Seção V 

deste Capítulo;

 IV – não ter sido condenado ou não ter, como administrador ou sócio 

controlador, pessoa condenada por qualquer dos crimes previstos nesta 

Lei."

26. Conforme as demonstrações contábeis das empresas requerentes 

(fls. 208/256), é possível verificar que todas estão ativas há mais de 02 

(dois) anos. Outros documentos que atestam o mesmo fato são as 

certidões de regularidade das empresas no Registro Público de Empresas, 

as quais constam a data de início de suas atividades (fls. 39/40, 51/52, 63, 

74, 86 e 98).

 27. Estes documentos comprovam ainda os requisitos dos incisos acima 

listados, além da declaração das próprias requerentes de não incorrerem 

em nenhum destes impedimentos (fls. 25/26).

Dos requisitos do art. 51, da Lei 11.101/05

28. Vislumbra-se que a petição inicial atende a todos os requisitos do art. 
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51, da Lei de 11.101/2005, conforme se expõe abaixo onde à esquerda 

menciona o inciso e à direita as respectivas folhas que constam os 

documentos que atendem ao requisito:

I – Evidenciado na petição inicial (fls. 04/38);

II – Alíneas a, b e c às fls. 208/356. Alínea d às fls. 357/381;

III – Fls. 382/385;

IV – Fls. 386/389;

 V – Fls. 39/108;

VI – Fls. 390/453;

VII – Fls. 453-A/461;

VIII – Fls. 462/564;

IX – Fls. 565/568.

29. No caso dos autos, verifica-se que as requerentes preenchem todas 

as condições exigidas ao deferimento do seu pedido. A inicial veio 

devidamente instruída com todos os documentos necessários, como 

demonstrado acima.

30. Nota-se a viabilidade do grupo econômico pelo faturamento anual por 

ele declarado (vinte e cinco milhões), bem como o tempo em que está 

consolidado (atua há trinta e três anos) e sua extensão, atendendo a 

praticamente toda a região do Vale do Araguaia e municípios próximos.

31. A quantidade de empregados e as ações sociais que a empresa 

afirma ter feito também amparam a viabilidade da continuidade de sua 

atividade.

32. Posto isso, tendo em vista que as requerentes cumpriram todos os 

requisitos legais, DEFIRO o pedido de processamento do pedido de 

Recuperação Judicial feito pelas empresas requerentes (Grupo 

Motogarças).

Administrador Judicial

33. Nomeio como Administradora Judicial a empresa VALOR JUDICIAL, 

com escritório profissional na Rua I, nº. 105, Ed. Eldorado Hill Office, 2º 

Andar, Sala 27, Bairro Alvorada, CEP 78.048-487, Cuiabá-MT. Telefone 

(65) 3626-2870, representada pelo advogado Dr. Marcel Ribeiro da Rocha, 

OAB/MT 13.000. DETERMINO sua imediata intimação para, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, comparecer à Secretaria desta Vara Cível e 

prestar compromisso legal de bem e fielmente desempenhar o cargo e 

assumir todas as responsabilidades a ele inerentes, conforme o art. 33 da 

Lei de Falências.

34. Na forma do art. 24 da Lei de Falências, tendo em vista a complexidade 

da atividade, bem como a capacidade econômica dos devedores e os 

valores médios praticados pelo mercado, FIXO a remuneração do 

Administrador Judicial em 2,5% (dois e meio por cento) do valor dos 

créditos apresentados à fl. 385. O valor fixado poderá ser majorado ou 

minorado no curso da recuperação judicial, uma vez que no seu decorrer 

será possível a verificação mais precisa da real situação econômica das 

empresas autoras.

35. Os honorários do administrador judicial devem ser pagos em 60 

(sessenta) parcelas mensais de R$ 12.551,02 (doze mil, quinhentos e 

cinquenta e um reais e dois centavos) cada, todas no dia 20 de cada mês, 

na conta que este informar nos autos.

36. É essencial que a Administradora Nomeada observe suas obrigações, 

as quais estão contidas no art. 22, I e II da LF, bem como qualquer outro 

encargo que lhe incumba em decorrência de sua nomeação.

 37. ORDENO a suspensão por 180 (cento e oitenta) dias, contados da 

publicação do edital que concederá publicidade à presente decisão, de 

todas as ações ou execuções contra as devedoras requerentes, na 

forma do art. 6º, da Lei 11.101/2005, com arrimo no art. 52, III, da mesma 

lei.

 38. EXPEÇA-SE e PUBLIQUE-SE o edital, no Diário de Justiça do Estado, 

contendo o que dispõe os incisos do § º1, do art. 52, da Lei 11.101/2005.

39. Nos termos do art. 7º, § 1º, da Lei de Falências, FIXO prazo de 15 

(quinze) dias para que os credores apresentem suas habilitações ou 

divergências, quanto aos créditos relacionados, contados da publicação 

do edital que confere publicidade a esta decisão.

40. Com o fim do prazo para habilitações, FIXO o prazo de 45 (quarenta e 

cinco) dias para que o administrador judicial publique edital contendo a 

relação de credores, na forma do art. 7º, §2º, da LF.

41. Publicado o edital pelo administrador judicial, FIXO o prazo de 10 (dez) 

dias para o Comitê, qualquer credor, o devedor ou seus sócios ou o 

Ministério Público apresentarem impugnação contra a relação de credores, 

apontando a ausência de qualquer crédito ou manifestando-se contra a 

legitimidade, importância ou classificação de crédito relacionado, com 

fulcro no art. 8º, da LF.

42. DETERMINO às autoras que apresentem contas demonstrativas 

mensais, enquanto perdurar a recuperação judicial, as quais deverão ser 

autuadas em apenso, sob pena de destituição de seus administradores 

(Art. 52, IV, LF).

 43. DETERMINO, nos moldes do que dispõe o art. 52, IV, da LF, a dispensa 

da apresentação de certidões negativas para que o devedor exerça suas 

atividades, exceto de quando se tratar de contratação com o Poder 

Público ou para o recebimento de benefícios ou incentivos fiscais ou 

creditícios.

44. INTIME-SE o Ministério Público. COMUNIQUE-SE, por carta, as 

Fazendas Públicas Federal, Estadual e Municipal, nas quais as autoras 

tiverem estabelecimento (art. 52, V, da Lei 11.101/05).

45. OFICIE-SE à JUCEMAT e à JUCEG, conforme solicitado, a fim de que 

esta anote nos atos constitutivos das empresas requerentes que estas 

estão “Em Recuperação Judicial”.

 46. DEFIRO o pedido de parcelamento das custas processuais em 06 

(seis) vezes, com fundamento no art. 98, §6º do CPC/2015. Ressalta-se 

que a parcela deverá ser depositada em juízo até o dia 20 (vinte) de cada 

mês. Com relação ao referido parcelamento, deverá presente decisão ser 

encaminhada Departamento de Controle e Arrecadação do Egrégio 

Tribunal de Justiça para registro e demais providências necessárias, 

conforme estabelecido no Ofício Circular nº. 04/2018/GAB/J-Aux, de 

06.03.2018, da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso.

47. Uma vez que esta decisão defere o processamento do pedido de 

recuperação judicial, deixo de realizar melhor análise sobre o pleito de 

tutela de urgência de fls. 839/841, visto que seu objeto é o deferimento do 

processamento do pedido de recuperação judicial, de forma que esta 

decisão atende ao pedindo e atinge os efeitos pretendidos pela tutela 

requerida.

48. Ainda no tocante ao pleito retro (fls. 839/842), saliento que, conforme 

a art. 49, §3º, da Lei 11.101/05, em se tratando de propriedade fiduciária, 

como é o caso, tal crédito não se submete aos efeitos da Recuperação 

Judicial. Faz-se a pertinente ressalva de que, durante o prazo de 

suspensão das execuções em face das empresas devedoras, a venda ou 

a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a 

sua atividade empresarial fica condicionada à decisão deste juízo para 

fins de verificação da necessidade do bem à atividade empresarial.

49. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 177564 Nr: 11810-26.2013.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcelo de Siqueira e Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sindicato Rural de Barra do Garças, Icatu 

Seguros S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Henrique Gomes 

Marques - OAB:MT/20.607-A, Sandro Luis Costa Saggin - OAB:MT 

5.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Azolini - OAB:MT 3094, 

Rafael Arduini Azolini - OAB:MT 21.673, Renato Chagas Corrêa da 

Silva - OAB:MT 8184-A

 Vistos.

 1. A parte requerida pugna pela extinção do feito, aduzindo ter quitado 

todas as prestações do acordo nos termos estabelecidos à fl. 578.

 2. Posto isso, INTIME-SE o autor para, querendo, manifestar no prazo de 

05 (cinco) dias, sob pena de presumir-se integralmente cumprido o acordo 

sucedendo à extinção e arquivamento do feito.

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 244394 Nr: 2329-97.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICO NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adalto de Freitas Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA REGINA OLIVEIRA 

SANTOS FERREIRA - OAB:10765

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA LETICIA VANI DE 

OLIVEIRA - OAB:10887

 7.Diante do exposto, com fundamento no art. 1.022 do CPC/2015, 
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ACOLHO os embargos de declaração por serem tempestivos e lhes dou 

provimento para retificar a sentença de fl. 69 que passará a vigorar da 

seguinte forma:“6. Frente ao exposto, HOMOLOGO POR SENTENÇA o 

acordo de vontades de fl. 66, para que produza os jurídicos e legais 

efeitos, em consequência, determino a SUSPENSÃO do feito durante o 

prazo acordado pelas partes (20/01/2019).7. Decorrido o prazo de 

suspensão, INTIME-SE a parte exequente para informar no prazo de 05 

(cinco) dias se houve o cumprimento integral do acordo, sob pena de 

presumir-se cumprido com a consequente extinção e arquivamento do 

feito.”8.Sem prejuízo, CUMPRA-SE a aludida decisão, aqui 

reformada.9.Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 292501 Nr: 14409-59.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Allianz Seguros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEILA DE ALBUQUERQUE LEÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elton Carlos Vieira - 

OAB:99455/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Recebo o feito no estado que se encontra.

 2. INTIME-SE a requerente para fornecer o endereço visando a citação do 

requerido que ainda não foi citado, no prazo de 10 (dez) dias, (art. 240, 

§2º, CPC).

3. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 292759 Nr: 14542-04.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: A PÁGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEVEL UP ESCOLAS DE IDIOMAS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TIAGO FEDALTO - OAB:44071

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. CITE-SE o Executado para pagar, no prazo de 03 (três) dias (art. 829, 

CPC/2015), o valor da dívida apresentada, ou oferecer bens à penhora, 

caso o Exequente não os tenha indicado, nos termos do art. 829, §2º, do 

CPC/2015.

2. Verificado o não pagamento no prazo assinalado, EXPEÇA-SE mandado 

de penhora e avaliação, a ser cumprido pelo oficial de justiça, de tudo 

lavrando-se auto, com intimação dos executados, na forma do art. 841, §

§1º e 2º, CPC/2015.

3. O Executado poderá oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO, 

independentemente de penhora, depósito ou caução (art. 914, CPC/2015), 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915, CPC/2015), contados na forma do 

art.231, CPC/2015. Os embargos não terão efeito suspensivo (art. 919, 

CPC/2015).

4. No prazo para embargos, reconhecendo o crédito do Exequente e 

comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor da execução, 

poderá o Executado requerer seja admitido a pagar o restante em até 06 

(seis) parcelas mensais, acrescidas de juros de 1% (um por cento) ao 

mês (art. 916, CPC).

5. FIXO os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor 

da execução, os quais deverão ser arcados pelo executado. No caso de 

integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, REDUZO os honorários 

advocatícios pela metade (art. 827, §1º, CPC/2015).

6. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 293170 Nr: 14736-04.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mercya Carvalho de sousa Franco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TV Serra Dourada Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Glauciane Izummy Tamayoce - 

OAB:MT 19.950

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 10.Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, DEFIRO o 

pedido de tutela de urgência e, por consequência, DETERMINO à requerida 

retirar imediatamente o material televisivo publicado no endereço , ou em 

qualquer outro meio de circulação, que diz respeito ao óbito de Flávio 

Miguel Bueno Franco, filho da autora. 11.Para o caso de descumprimento 

dessa decisão, FIXO multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), com 

fundamento nos arts. 139, IV, 297, 536, §1º, todos do CPC/2015. 

12.CITE-SE a requerida, no endereço declinado na inicial, e INTIME-SE para 

audiência de conciliação / mediação que DESIGNO para o dia 13 DE 

FEVEREIRO DE 2019, ÀS 15h30min (HORÁRIO DE MATO 

GROSSO).13.Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar de 

seus advogados, oportunidade em que será buscada a composição entre 

as partes. A ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a 

aplicação de multa, nos termos do § § 8º e 9º, ambos do art. 334, do 

CPC/2015.14.Não havendo a composição ou não comparecendo qualquer 

das partes, a partir da data da audiência terá início automático o prazo de 

15 (quinze) dias para contestação, nos termos do art. 335, I, do CPC/2015. 

15.DEFIRO a gratuidade da justiça, nos termos do artigo 99, § 3º do 

CPC/2015.16.Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 292767 Nr: 14544-71.2018.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Auto Posto Dracena Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Paulo Carloni Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Azolini - OAB:MT 3094

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. CITE-SE o Requerido, no endereço declinado na inicial, e INTIME-SE-O 

para audiência de conciliação/mediação que DESIGNO para o dia 13 DE 

FEVEREIRO DE 2019, às 16h00min (HORÁRIO DE MATO GROSSO).

2. Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados, oportunidade em que será buscada a composição entre as 

partes. A ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a 

aplicação de multa, nos termos do § § 8º e 9º, ambos do art. 334, do 

CPC/2015.

 3. Não havendo a composição ou não comparecendo qualquer das 

partes, a partir da data da audiência terá início automático o prazo de 15 

(quinze) dias para o adimplemento (art. 335, I c/c art. 701, ambos do 

CPC/2015) ou oposição de Embargos (art. 702, CPC/2015).

4. No mandado deverá constar que, em sendo cumprido, o devedor ficará 

isento de custas e honorários advocatícios (art. 701, § 1º, CPC/2015). 

Conste, ainda, que não sendo pago o débito e se não forem oferecidos 

embargos no prazo legal, constituir-se-á de pleno direito o título executivo 

judicial (art. 701, §2º, CPC/2015).

5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 173521 Nr: 6721-22.2013.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Barcelos Carlos e Gomes Advogados Associados

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adalberto Alves de Matos - 

OAB:MT 4.502

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cinara Campos Carneiro - 

OAB:MT 8.521, FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - OAB:13884/O, NAGIB 

KRUGER - OAB:4419, Nelson Feitosa Júnior - OAB:MT 8.656

 10.Diante do exposto, com fundamento no art. art. 1.022 do CPC/2015, 

JULGO IMPROCEDENTES os embargos de declaração e, por 

consequência, NEGO-LHES provimento, ante a inadequação da via para 

discutir os requerimentos aportados às fls. 186/187.11.Por fim, INTIME-SE 

a parte apelada para apresentar contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) 

dias, nos termos do §1º, art. 1.010, CPC/2015.12.Havendo questões 

preliminares arguidas em contrarrazões, INTIME-SE a parte apelante para, 

querendo, manifestar-se em 15 (quinze) dias a respeito delas, §§ 1º e 2º, 
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art. 1.009, CPC/2015.13.Após, ENCAMINHEM-SE os autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça. 14.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 227253 Nr: 7194-03.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATA FARIAS ZAMPA ME, Renata Farias 

Zampa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.994-A, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:MT 

8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. INDEFIRO o pedido do exequente de fl. 71, vez que a medida neste 

momento não se mostra necessária e adequada, porque o intento da 

execução é o recebimento do crédito e pode o credor requerer outras 

medidas para alcançar a satisfação da dívida.

 2. INTIME-SE o exequente para dar andamento no feito, requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção.

 3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 187097 Nr: 7948-13.2014.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivan Carlos dos Santos Verissimo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luzia Alves de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ozair Silva Proto - OAB:MT 

4.571

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Débora Suzana Ramos de 

Moraes Armando - OAB:MT 15.874

 Vistos.

1. Considerando a inércia da expert nomeada às fls. 109, DESTITUO do 

encargo a Sra. Simone Fonseca de Carvalho e, em substituição, NOMEIO o 

engenheiro civil o Dr. Rodrigo Ferreira de Azevedo cadastrado no banco 

de dados do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, podendo ser 

encontrado na Rua São Benedito, nº309, sobrado 02, Bairro São Benedito, 

na cidade de Barra do Garças – MT, telefone:(66) 9 9695-2137/ 9 

9253-3838 (66) 3401-6493, email: engrodrigoazevedo@gmail.com, a fim 

de que realize a perícia já deferida, independentemente de compromisso..

 2. INTIME-SE o perito nomeado para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

informe se aceita a nomeação para a avaliação de bens, bem como 

apresente sua proposta de honorários (Art. 465, §2º, CPC/2015).

3. Em caso de resposta negativa, voltem-me conclusos para ulterior 

deliberação.

4. No caso de aceitação da nomeação e apresentação dos honorários, 

INTIME-SE a parte autora, a fim de que no prazo de 05 (cinco) dias 

deposite os valores relativos aos honorários, sob pena de preclusão.

5. Efetuado o depósito dos valores relativos aos honorários periciais, 

INTIME-SE pessoalmente o expert nomeado, com cópia dos quesitos 

formulados, para realizar a perícia e apresentar laudo em 30 (trinta) dias, 

contados da juntada da intimação, informando ao juízo a data agendada 

para o ato o mais breve possível.

6. Agendada a perícia, INTIMEM-SE as partes e os assistentes técnicos 

eventualmente indicados, com URGÊNCIA.

7. Apresentado o laudo pericial, sem necessidade de conclusão dos 

autos, DÊ-SE VISTA às partes para que se manifestem e requeiram o que 

entenderem cabível, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

concordância tácita.

8. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 291685 Nr: 13972-18.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Administrabem Participações Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ursulina Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDARTA STACIARINI ROCHA - 

OAB:20630

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. CITE-SE o Requerido, no endereço declinado na inicial, e INTIME-SE-O 

para audiência de conciliação/mediação que DESIGNO para o dia 13 DE 

FEVEREIRO DE 2019, às 15h00min (HORÁRIO DE MATO GROSSO).

2. Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados, oportunidade em que será buscada a composição entre as 

partes. A ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a 

aplicação de multa, nos termos do § § 8º e 9º, ambos do art. 334, do 

CPC/2015.

3. Não havendo a composição ou não comparecendo qualquer das partes, 

a partir da data da audiência terá início automático o prazo de 15 (quinze) 

dias para contestação, nos termos do art. 335, I, do CPC/2015.

 4. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 246098 Nr: 3615-13.2017.811.0004

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Deuzenir Luiz Esteves, Espólio de Armando Luvison

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gustavo Paz de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edval Martins Marconcini - 

OAB:MT 20.331

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Izadora Lopes Nogueira Reis 

- OAB:MT 21.035, Paulo Emílio Monteiro de Magalhães - 

OAB:MT-8.988

 Vistos. DECLARO ENCERRADA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. DÊ-SE 

vistas à parte autora e à parte ré para apresentarem ALEGAÇÕES FINAIS, 

no prazo de 10 (dez) dias, sucessivamente. Apresentadas as alegações 

finais, voltem-me conclusos para sentença. Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 181007 Nr: 2908-50.2014.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Seara Indústria e Comércio de Produtos Agropecuários 

Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Raimundo Martins Bugança

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edivaldo Cândido Feitosa - 

OAB:MS 2.819

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de Ação de execução de título executivo extrajudicial movida 

pelas partes acima mencionadas.

2. Constata-se a ocorrência de acordo firmado entre as partes (fls. 

237/240) e homologado por sentença às fls. 242.

3. Em se seguida o feito foi extinto pelo cumprimento da obrigação (fls. 

249).

4. Manifesta a parte autora pela baixa da penhora incidentes sobre os 

imóveis mencionados às fls. 251.

5. É O RELATÓRIO. DECIDO.

6. Ao compulsar os autos, verifico que o cancelamento da constrição 

sobre os imóveis elencados na manifestação retro se encontra no corpo 

do acordo entabulado (fls. 238 - “b”), motivo pelo qual DEFIRO o pedido de 

expedição de ofício ao Cartório de Registro de imóveis de Campos Novos/ 

SC para cancelamento do gravame aduzido pela parte exequente às fls. 

251.

7. Por fim, CUMPRA-SE a decisão de fls. 249.

8. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 103049 Nr: 8053-29.2010.811.0004

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Whashington Alves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Primo Deliberalli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcy Borges Lira - 
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OAB:1096/MT, CLARA DE HOLLEBEN LEITE MUNIZ - OAB:OAB-MT 

5.446, CLEBER SILVA E LIRA - OAB:169002/SP, Edvaldo Pereira da 

Silva - OAB:12552/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Henrique da Silva 

Magri - OAB:14179-A/MT, Vilma Elisa Matos Nascimento - OAB:MT 

15.719

 DISPOSITIVO:21.RETIFIQUE-SE Nobre Gestora a capa dos autos para 

constar no polo passivo:Executado: Espólio de Pr imo 

DeliberalliRepresentante: Ronaldo Maran Deliberalli22.INDEFIRO o pedido de 

desconstituição da penhora online face a não comprovação de 

impenhorabilidade alegada.23.EXPEÇA-SE alvará de levantamento dos 

valores bloqueados em favor da parte exequente em conta bancária a ser 

informada nos autos. 24.DEFIRO o pedido de penhora do bem mencionado 

às fls. 378, devendo a Nobre Gestora expedir o competente termo para 

realização da penhora do imóvel matriculado sob nº 40.927, observando 

que o ato deve recair na proporção de 50% (Cinquenta por cento) da 

totalidade do lote de terras, haja vista a existência de coproprietária que 

não é executada nos autos. Friso que a realização do ato, perante o 

Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca, ficará sobre o encargo do 

exequente e às suas expensas. 25.Em sequência, EXPEÇA-SE mandado 

no intuito de que seja procedida a avaliação do imóvel indicado, cujo 

cumprimento deverá ser efetivado por oficial de justiça.26.Após, 

cumpridas as deliberações acima e, aportado ao feito o laudo de avaliação 

do imóvel, INTIME-SE o executado, para, querendo, apresentarem 

impugnação ao cumprimento de sentença, pelo prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de preclusão.27.Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 189878 Nr: 10217-25.2014.811.0004

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bio Brazilian Italian Oil Industria, Comércio e Exportação 

de Biocombustíveis Lt

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mário Buri

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giacomo Guarnera - 

OAB:130302/SP, LEONARDO CARVALHO DA MOTA - OAB:13302-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO BOSCO DA COSTA 

FILHO - OAB:319.479, IZABEL CRISTINA VIEIRA GALLO - OAB:148.768 

SP, KLAUS GILDO DAVID SCANDIUZZI - OAB:199.204 SP, MARCIA 

DANIELA LADEIRA CAVALCANTE - OAB:141.229 SP

 Vistos.

1. À fl. 144 foi determinada a intimação pessoal do requerido dos termos 

da exordial.

2. Conforme certidão do oficial de justiça (fl. 147) o demandado não foi 

localizado.

 3. Após, a parte autora requereu nova intimação, desta vez via correio.

 4. DEFIRO o pedido retro e DETERMINO a intimação do requerido via 

AR/MP.

5. Cumpra-se na forma do despacho de fl. 144. Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 167231 Nr: 9979-74.2012.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Sillas Lacerda, Túlio Mortoza Lacerda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Sérgio de Carvalho, Nalzira Barraca

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Sillas Lacerda - OAB:MT 

4454-A, Túlio Mortoza Lacerda - OAB:MT 15.039

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Sillas Lacerda - 

OAB:MT 4454-A, Túlio Mortoza Lacerda - OAB:MT 15.039

 Vistos.

1. DEFIRO o pedido de penhora por meio do Sistema BACENJUD dos ativos 

encontrados em nome das partes executadas.

2. PROCEDA-SE à penhora de valores em contas e aplicações que 

porventura existirem em nome dos devedores, até o limite da execução, de 

acordo com o cálculo apresentado às fls. 228/229.

3. Juntada a resposta do Banco Central, DETERMINO as seguintes 

providências:

-cumprida integralmente ou parcialmente a ordem de bloqueio, INTIME-SE o 

executado para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme §3º, 

art.854, CPC/2015 e, em seguida, o exequente para, querendo, opor-se a 

eventual manifestação do executado, também em 05 (cinco) dias.

-não havendo constrição de valores, VOLTEM-ME conclusos para análise 

do pedido de fls. 227, “c”.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 84427 Nr: 7613-04.2008.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Bernardes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. C. Motta Administração e Empreendimentos 

Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leandro de Oliveira Dolzan - 

OAB:MT 6521, Leonardo André da Mata - OAB:MT 9.126

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Márcio Pereira Alves - 

OAB:5630 OAB/MS, Maria Cecília Galbiatti de Oliveira - OAB:MT 

7.814

 Vistos.

1. Trata-se de Ação de Usucapião movida pelas partes mencionadas 

acima.

2. O feito foi sentenciado às fls. 376/377, já transitado em julgado (fls. 

379).

3. Os autos foram desarquivados para extração de algumas fotografias 

(fls. 380).

4. Após, foram remetidos a esta Vara em razão da Resolução nº09, de 23 

de agosto de 2018, que modificou a competência das Varas Cíveis desta 

Comarca.

5. É O RELATÓRIO. DECIDO.

6. Ao considerar que não há pedidos a serem analisados para fins de 

prosseguimento do feito, DETERMINO o retorno dos autos ao arquivo.

7. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 209098 Nr: 8967-20.2015.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REINALDO PEREIRA GUIMARÃES ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Considerando a ordem elencada no art. 835 do CPC/2015, DEFIRO o 

pedido de fls. 95/96 e determino que seja realizada penhora online por 

meio do Sistema BACENJUD dos ativos encontrados em nome da parte 

executada.

2. PROCEDA-SE à penhora de valores em contas e aplicações que 

porventura existirem em nome do devedor, até o limite da execução, 

conforme cálculo apresentado à fl. 97.

 3. Juntada a resposta do Banco Central, DETERMINO as seguintes 

providências:

-cumprida integralmente ou parcialmente a ordem de bloqueio, INTIME-SE a 

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

conforme §3º, art.854, CPC/2015 e, em seguida, o exequente para, 

querendo, opor-se a eventual manifestação dos executados, também em 

05 (cinco) dias.

-não havendo constrição de valores, INTIME-SE a parte exequente para se 

manifestar no prazo de 10 (dez) dias, requerendo o que entender cabível 

para o prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 230469 Nr: 9366-15.2016.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicoob Araguaia - Cooperativa de Economia e Crédito 

Mútuo dos Lojistas, do Vestuário e Confecções de Barra do Garças
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alfredo Rodrigues Matos Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:MT 5.751

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

 1. DEFIRO o pedido da parte requerente acostado à fl. 67 e, por 

conseguinte, DETERMINO a citação editalícia do requerido Alfredo 

Rodrigues Matos Filho, pelo prazo de 30 (trinta) dias, no termos do artigo 

256, II, do CPC/2015.

2. Transcorrido o prazo assinalado sem manifestação dos requerido, 

NOMEIO desde já Defensoria Pública desta comarca para, na qualidade de 

curador especial, apresentar defesa no prazo legal, com fundamento no 

artigo 72, II, CPC/2015.

3. Manifestando-se a Defensoria Pública, INTIME-SE a parte autora para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, requerer os atos necessários ao deslinde da 

ação, sob pena de extinção, conforme art. 485, III, do CPC/2015.

4. Após, voltem-me conclusos para análise.

5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 154962 Nr: 6690-70.2011.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. M. Naves Confecções - ME, Adelza 

Mendonça Naves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

 1. A parte autora requer à fl. 113 a suspensão da presente Ação de 

Execução, com base no art. 921, III, do CPC/2015.

 2. Assim, DEFIRO o pedido e SUSPENDO a presente Ação de Execução, 

pelo prazo de 01 (um) ano, a fim de possibilitar a eventual busca por bens 

do executado com o intuito de satisfazer a obrigação.

 3. Transcorrido o prazo assinalado, INTIME-SE a parte autora para 

manifestação nos autos acerca do prosseguimento do feito, no prazo de 

05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento do processo, nos 

termos do art. 485, III, do CPC/2015.

4. Após, voltem-me conclusos.

5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 67641 Nr: 1153-35.2007.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Paulo Cesar Corbucci

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819/PR, Fabiula Muller Koenig - OAB:GO/22.819, Gustavo R. 

Góes Nicoladelli - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Guilherme Massaharu 

Maekawa - OAB:SP 290102

 Vistos.

1. INTIME-SE a parte exequente para informar a este Juízo o modo pelo 

qual requer o prosseguimento do feito no intuito de satisfazer a execução, 

pelo saldo lançado às fls. 139/141, observando a ordem de bens 

dispostos no art. 835, I a XIII, do CPC/2015, sob pena de extinção da 

execução.

2. Após, voltem-me conclusos.

3. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 241467 Nr: 282-53.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Evaristo Martins Rezende

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lais Daiane Magalhães Peres - 

OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:MT 5.736

 Vistos.

1. Quanto ao laudo de fls. 84, INTIME-SE a parte autora para manifestação, 

no prazo de 10 (Dez) dias, sob pena de preclusão.

2. Após, voltem-me conclusos para análise.

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 264666 Nr: 15948-94.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BR Consórcios Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Richard Nunes de Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Salma Elias Eid Serigato - 

OAB:30998/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Às fls. 67, requer o exequente que seja determinada a expedição de 

mandado de penhora e avaliação dos automóveis constante de fls. 65, 

localizados via sistema RENAJUD.

2. Assim, DEFIRO o pedido retro.

3. EXPEÇA-SE mandado de penhora e avaliação dos bens indicados às 

fls. 65 no endereço declinado na inicial (Rua 21 de abril, nº 238, casa, 

Bairro Centro, desta cidade, cep: 78.600-000), lavrando-se auto (art. 838, 

CPC), ficando a realização do ato às expensas do exequente.

4. Os veículos ficarão depositados com o representante legal do 

exequente (art. 838, IV, CPC/2015).

5. No mesmo ato, INTIME-SE o executado para, querendo, opor embargos 

no prazo legal (Art. 841, CPC).

6. Caso não haja oposição de embargos, INTIME-SE o exequente para que 

se manifeste no prazo de 05 (cinco) dias.

7. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 281014 Nr: 7772-92.2018.811.0004

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

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

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Clesia Aparecida da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Willian de Souza Cavalcante

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA.

1. Trata-se de AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA movida pelas partes 

acima mencionadas, todas qualificadas nos autos.

2. A fl. 71 consta o termo de audiência de conciliação, que não se realizou 

em razão da parte requerida não ter sido citada.

 3. Em seguida, a parte autora requer a extinção do feito, visto que não 

tem mais interesse em prosseguir da ação.

 4. É O RELATÓRIO. DECIDO.

5. Ao considerar que a parte autora manifesta a desistência no 

prosseguimento do feito, não resta alternativa a este Juízo, senão a 

extinção do feito sem resolução do mérito.

6. Nesta esteira, é o que destaca a melhor doutrina:

A desistência da ação processual extingue o processo sem resolução de 

mérito (art. 485, VIII, CPC). Depois de oferecida a contestação, o autor não 

poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação (art. 485, § 4.0, 

CPC), na medida em que aí, já integrado ao processo, tem o réu igualmente 

direito à tutela jurisdicional. A desistência da ação pode ser apresentada 

até a sentença (art. 485, § 5.0 CPC). (MARINONI et. al., 2017, p.583) 

(Grifei)

DISPOSITIVO:

7. Isto posto, HOMOLOGO a desistência da ação na forma manejada e, via 

de consequência, JULGO EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, nos 

termos do art. 485, VIII do CPC/2015.

8. Sem custas.

 9. Após, o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e anotações 
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necessárias.

10. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 229938 Nr: 9058-76.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aldemir A. Betini - ME, Aldemir Alves Bettini, 

Alcione Teodoro de Morais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1. Compulsando os autos, verifico que a parte autora requereu às fls. 56 

o sobrestamento do feito pelo período de 1 (um) ano.

2. Assim, SUSPENDO o curso da execução, pelo prazo de 1 (um) ano, a 

fim de possibilitar eventual busca por bens do executado a fim de 

satisfazer a obrigação.

 3. Transcorrido o prazo assinalado, INTIME-SE a parte autora para 

manifestação nos autos acerca do prosseguimento do feito, no prazo de 

05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento do processo, nos 

termos do art. 485, III, do CPC/2015.

4. Após, voltem-me conclusos.

5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 223629 Nr: 5039-27.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Liliane Alves Madureira Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lais Daiane Magalhães Peres - 

OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:MT 5.736

 Vistos.

1. Tendo em vista a necessidade de perícia técnica e a realização do 

Mutirão de Conciliação das Ações de Cobrança Securitária – DPVAT, 

INTIMEM-SE as partes para comparecerem em audiência de conciliação 

DESIGNADA PARA O DIA 18 DE MARÇO DE 2019, às 08h00min (HORÁRIO 

DE MATO GROSSO).

2. Registre-se que as partes deverão estar cientes da perícia médica que 

ocorrerá antes da conciliação, a qual será realizada pelo médico nomeado 

por este juízo e, caso queiram, poderão trazer assistente técnico, cujas 

despesas serão custeadas pelas partes, bem como trazer exames 

médicos já realizados.

3. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 176855 Nr: 10959-84.2013.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Caixa de Previdência dos Funcionários Banco do Brasil 

- PREVI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Suzet Simioli Coquemala Guerreiro, Clóvis Diniz 

Guerreiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Lôbo Guimarães - 

OAB:OAB-DF 14.517

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1. Considerando o pedido da parte autora emanado às fls. 195, 

DETERMINO a citação editalícia do executado Clovis Diniz Guerreiro (fls. 

05), pelo prazo de 30 (trinta) dias, conforme 256, II, do CPC/2015.

2. Transcorrido o prazo assinalado sem manifestação dos executados, 

NOMEIO desde já Defensoria Pública desta comarca para, na qualidade de 

curador especial, apresentar defesa no prazo legal, com fundamento no 

artigo 72, II, CPC/2015.

3. Consigno que a executada Suzet Simioli Coquemala Guerreiro já fora 

citada, conforme fls. 141v.

 4. Assim, manifestando-se a Defensoria Pública, INTIME-SE a parte autora 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, trazer aos autos planilha do seu crédito 

devidamente atualizado, sob pena de extinção.

5. Após, voltem-me conclusos para análise.

6. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 262415 Nr: 14508-63.2017.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zoetis Indústria de Produtos Veterinários Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Queiroz & Queiroz Ltda ME, Ademilson Pereira 

de Queiroz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Lucia da Silva Brito - 

OAB:286.438, Edineia Santos Dias - OAB:197358/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. À fl. 49 o autor indica o endereço da parte requerida e após serem 

expedidos os mandados, houve a devolução em razão de o requerido 

estar “ausente” no momento das tentativas de entrega.

 2. Realizadas consultas obteve-se como resposta o mesmo endereço 

constante nos mandados.

 3. Intimado a se manifestar, o autor requer a expedição de ofícios às 

empresas privadas para localização da parte requerida ou 

alternativamente a citação por edital (fls. 64/65).

 4. É O RELATÓRIO. DECIDO.

 5. Frente ao exposto, INDEFIRO o pedido da parte autora e DETERMINO a 

citação por hora certa da parte requerida, no endereço indicado à fl. 49, 

devendo o Oficial de Justiça cumprir todos os passos dos artigos 252 e 

253 do CPC/2015.

3. Feita a citação, deverá a Escrivã ou o chefe de secretaria enviar carta 

ao requerido, executado ou interessado, carta, telegrama ou 

correspondência eletrônica, dando-lhe de tudo ciência, no prazo de 10 

(dez) dias, contados da data da juntada do mandado aos autos (art. 254, 

CPC/2015).

4. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 284635 Nr: 9856-66.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Recon - Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eliane Pereira Campos Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CESAR MATHEUS DA SILVA - 

OAB:159995

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA.

1. Trata-se de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada pelas 

partes acima mencionadas, todas qualificadas nos autos.

2. Às fls. 17, foi determinada a citação da parte executada para pagar o 

débito.

3. Às fls. 22, informa a parte autora que o requerido pagou o valor do 

débito extrajudicialmente, requerendo a extinção do feito.

4. Após, retornaram os autos conclusos.

5. É O RELATÓTIO. DECIDO.

6. Ao considerar que a informação de que a parte executada cumpriu com 

o acordo realizado extrajudicialmente, entendo que não resta outra 

alternativa a este Juízo, senão a extinção do feito pela perda do objeto da 

ação.

DISPOSITIVO:

7. Diante de tudo que consta nos autos, JULGO EXTINTO o feito, sem 

resolução do mérito, nos termos do art. 485, VIII do CPC/2015.

8. Sem custas e honorários, por não haver sequer a formação de relação 

processual.

9. Após, o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e anotações 

necessárias.

10. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 167164 Nr: 9891-36.2012.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Onofre Pedro Botan

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F. M. Pereira Lima Indústria e Comércio Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luize Calvi Menegassi - 

OAB:13700/mt

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

 1. A parte autora requer à fl. 124/125 a suspensão da presente Ação de 

Execução, pelo prazo de 90 (noventa) dias, com o intuito de localizar bens 

passíveis de penhora.

 2. Assim, DEFIRO o pedido na forma manejada e SUSPENDO a presente 

Ação, pelo prazo de 90 (noventa) dias, a fim de possibilitar a eventual 

busca por bens para satisfação d obrigação.

 3. Transcorrido o prazo assinalado, INTIME-SE a parte autora para 

manifestação nos autos acerca do prosseguimento do feito, no prazo de 

05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento do processo, nos 

termos do art. 485, III, do CPC/2015.

4. Após, voltem-me conclusos.

5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 254850 Nr: 9506-15.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fernando Soares de Azevedo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Débora Aparecida Stocco Sai.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vinicius de Morais Oliveira - 

OAB:GO 34.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

 1. DEFIRO o pedido da parte requerente acostado à fl. 76 e, por 

conseguinte, DETERMINO a citação editalícia da requerida elencado na 

exordial, pelo prazo de 30 (trinta) dias, no termos do artigo 256, II, do 

CPC/2015.

2. Transcorrido o prazo assinalado sem manifestação da requerida, 

NOMEIO desde já Defensoria Pública desta comarca para, na qualidade de 

curador especial, apresentar defesa no prazo legal, com fundamento no 

artigo 72, II, CPC/2015.

3. Manifestando-se a Defensoria Pública, INTIME-SE a parte autora para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, requerer os atos necessários ao deslinde da 

ação, sob pena de extinção, conforme art. 485, III, do CPC/2015.

4. Após, voltem-me conclusos para análise.

5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 218579 Nr: 2002-89.2016.811.0004

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

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

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sara Pedro da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATIA GOBATTI CALÇA - 

OAB:13.745, PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES - OAB:20.607, 

ROSANA GOMES DA ROSA - OAB:8487/MT, Sandra Negri - OAB:MT 

18472-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

 1. Em razão da impossibilidade de comparecimento do Ministério Público, 

conforme documento anexo, REDESIGNO a audiência de instrução PARA 

O DIA 14 DE MARÇO DE 2019, às 15h15min (HORÁRIO DE MATO 

GROSSO), nos termos da decisão de fl. 58.

 2. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 238957 Nr: 15452-02.2016.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Xavier de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Santin Vedovatto - 

OAB:MT 22.272

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÉDER MIGUEL CARAM - 

OAB:OAB/RO 5.368, FERNANDO CESAR ZANDONADI - OAB:MT 5.736, 

KARIMA FACCIOLI CARAM - OAB:3.460

 SENTENÇA

1. Trata-se de cumprimento de sentença movido pelas partes acima 

mencionadas.

2. O feito foi sentenciado às fls. 72/75.

3. O exequente manifesta pelo arquivamento definitivo dos autos, tendo 

em vista que a causa já foi resolvida (fls. 112).

4. É O RELATÓRIO. DECIDO.

5. Ao considerar que ocorreu o cumprimento da obrigação, entendo que 

não resta alternativa a Este Juízo, senão a extinção do feito, com 

resolução do mérito.

6. DISPOSITIVO:

7. Diante de tudo que dos autos consta, JULGO EXTINTO o feito, com 

resolução do mérito, nos termos do art. 924, II do CPC/2015.

8. Custas, se houver, pela parte requerida. Sem honorários.

9. Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e anotações 

necessárias.

10. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 267786 Nr: 17865-51.2017.811.0004

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Epaminondas Batista da Costa, Aline Rosa Garcia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Romeu Luiz Bokorni

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Herica Christiana Martins 

Cardoso - OAB:MT 13.327, Letícia Lemanski Martini Fernandes - 

OAB:25.374 OAB/MT, MAURICIO COSTA BARBOSA - OAB:19.457/MT, 

Olimpio Ferreira da Silva Neto - OAB:25338/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. A parte autora requer citação de todos os requeridos, sendo estes a 

inventariante e os demais herdeiros do espólio de Romeu Luiz Bokorni, nos 

endereços indicados às fls. 55/56, bem como a designação de nova data 

para audiência conciliatória.

 2. Sendo a Srª Aline Rosa Garcia indicada como inventariante, pessoa 

esta responsável por representar e praticar os atos necessários em 

defesa do espólio em juízo, não há necessidade de proceder à citação de 

todos os herdeiros, nos termos do art. 618 do CPC/2015.

 3. Assim, CITE-SE a parte requerida, representada pela inventariante, nos 

endereços dela indicados às fls. 55/56, e INTIMEM-SE para audiência de 

conciliação/mediação que REDESIGNO PARA O DIA 13 DE FEVEREIRO DE 

2019, às 13h00min, a ser realizada no Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania (CEJUSC), nos termos da decisão de fl. 24. 

INTIME-SE a parte autora por meio de seu advogado.

 4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 57351 Nr: 1093-96.2006.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Ferreira de Sousa Filho, Sandro Luis Costa 

Saggin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Raimunda Ferreira de Abreu, Paulo Afonso de 

Sousa, Ambrolina Teixeira Dutra de Souza, Claúdio Pereira de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Monção Oliveira - 

OAB:MT 9.030, Sandro Luis Costa Saggin - OAB:MT 5.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio Alves de Sousa 
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Filho - OAB:MT 6.293-A, Izaias Mariano dos Santos Filho - 

OAB:5313-A, João Bento Júnior - OAB:MT 10.863, Leonardo André 

da Mata - OAB:MT 9.126

 SENTENÇA

 1. Trata-se de Ação de cumprimento de sentença em relação aos 

honorários sucumbenciais movida pelas partes acima mencionadas, todas 

qualificadas nos autos.

2. As partes definiram a composição da lide às fls. 537/538

3. Após, vieram os autos conclusos.

4. É O RELATÓRIO. DECIDO.

5. Afere-se que as partes são legítimas e estão regularmente 

representadas.

DISPOSITIVO:

6. Frente ao exposto, HOMOLOGO POR SENTENÇA o acordo de vontades 

de fls. 537/538, para que produza os jurídicos e legais efeitos, com 

fundamento no art. 487, III, b, do CPC/2015.

7. Ademais, SUSPENDO o andamento processual para fins de 

cumprimento do acordo, nos termos do art. 922, do CPC/2015.

8. Transcorrido o prazo para cumprimento, INTIME-SE a parte exequente 

para informar, no prazo de 05 (cinco) dias, se a obrigação está satisfeita 

ou requer as medidas cabíveis ao deslinde da ação, sob pena de nada 

manifestando fazer presumir a quitação do débito.

9. Após, voltem-me conclusos.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 15653 Nr: 177-09.1999.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arnildo Guadagnin, Francisca Barbosa 

Guadagnin, Valdeci Antônio Guadagnin, Vanderlei José Guadagnin, Clarice 

Guadagnin, Odete Putton Guadagnin, Volmir Guadagnin, Janete Putton 

Guadagnin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:MT 19.081-A, Sérvio Túlio de Barcelos - OAB:14.258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

1. Trata-se de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL movidas pelas 

partes mencionadas acima, todas qualificadas nos autos.

2. Os executados foram citados da ação às fls. 128v/129.

3. Manifesta o exequente informando o pagamento integral do débito pelos 

executados e, por consequência, requerer a extinção do feito uma vez 

que satisfeita a obrigação (fls. 311).

4. É O RELATÓRIO. DECIDO.

5. Ao considerar que o débito se encontra adimplido pelo executado, 

entendo que não resta alternativa a este Juízo, senão extinguir o feito.

DISPOSITIVO:

6. Diante de tudo que dos autos consta, JULGO EXTINTO o feito, com 

resolução do mérito, nos termos do art. 924, II do CPC/2015.

7. Custas pelos executados e honorários que FIXO em 15% (Quinze por 

cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §3, I, do CPC/2015.

8. Após, o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e anotações 

necessárias.

9. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 225994 Nr: 6486-50.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Expresso Barra Brasil Ltda - Me, Marco Aurélio 

Miranda Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS VAN CLEEF DE 

ALMEIDA SANTOS - OAB:39277, Renata Cristina Pasorino 

Guimarães Ribeiro - OAB:OAB/SP- 305.877

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

 1. Trata-se de Ação de execução de título extrajudicial movida pelas 

partes acima mencionadas, todas qualificadas nos autos.

2. As partes compuseram a definição da lide às fls. 200/205.

3. Após, vieram os autos conclusos.

4. É O RELATÓRIO. DECIDO.

5. Afere-se que as partes são legítimas e estão regularmente 

representadas.

DISPOSITIVO:

6. Frente ao exposto, HOMOLOGO POR SENTENÇA o acordo de vontades 

de fls. 200/205, para que produza os jurídicos e legais efeitos, com 

fundamento no art. 487, III, b, do CPC/2015.

7. Ademais, SUSPENDO o andamento processual para fins de 

cumprimento do acordo, nos termos do art. 922, do CPC/2015, até a data 

de 05.03.2019, momento da última parcela estipulada no acordo.

8. Transcorrido o prazo acima, INTIME-SE a parte exequente para informar, 

no prazo de 05 (cinco) dias, se a obrigação está satisfeita ou requer as 

medidas cabíveis ao deslinde da ação, sob pena de nada manifestando 

fazer presumir a quitação do débito.

9. Após, voltem-me conclusos.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 275627 Nr: 4502-60.2018.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Katia Silva Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. L. Esteves Imobiliária, Emilson Pimentel 

Chaves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jimmy Costa Nascimento - 

OAB:MT18.676

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA.

1. Trata-se de AÇÃO DE USUPACIÃO movida pelas partes acima 

mencionadas, todas qualificadas nos autos.

2. Em despacho inicial, determinou-se a parte autora a comprovação da 

hipossuficiência para fins de apreciação dos benefícios da justiça gratuita 

(fls. 15).

3. Após, foi indeferida a gratuidade e determinada o recolhimento das 

custas judiciais (fls. 19/20). Contudo, a requerente manteve-se inerte.

4. É O RELATÓRIO. DECIDO.

5. Considerando que a parte autora não cumpriu a determinação contida 

no despacho de fl. 20, impõe-se o indeferimento da petição inicial, 

consoante o disposto no Parágrafo Único do art. 321, CPC/2015.

DISPOSITIVO:

6. Diante do exposto e tudo que dos autos consta, nos termos do 

Parágrafo Único art. 319 c/c o Parágrafo Único do art. 320, do CPC/2015, 

INDEFIRO a petição inicial e, em consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, I, CPC/2015.

7. Ademais, DETERMINO o cancelamento do feito em sua distribuição.

8. SEM custas e honorários, uma vez que sequer se formou relação 

processual.

9. Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

10. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 192077 Nr: 11744-12.2014.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicoob Araguaia - Cooperativa de Economia e Crédito 

Mútuo dos Lojistas, do Vestuário e Confecções de Barra do Garças, 

Ademar Sousa e Silva, Lafaete Gonçalves dos Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Batista da Silva - Transportes e 

Mecânica, João Batista da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:MT 5.751, Kayo Ronnaro Silva Dias - 

OAB:MT-22433/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

1. Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movidas pelas partes 

mencionadas acima, todas qualificadas nos autos.

2. O executado fora citado da ação às fls. 32.

3. Às fls. 81/82, fora homologada a composição realizada pelas partes.
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4. Após, manifesta o exequente pelo cumprimento integral dos termos do 

acordo pelo executado. Requer a extinção do feito (fls. 87).

5. É O RELATÓRIO. DECIDO.

6. Ao considerar que o acordo homologado nos autos encontra-se 

cumprido pelo executado, entendo que não resta alternativa a este Juízo, 

senão extinguir o feito.

DISPOSITIVO:

7. Diante de tudo que dos autos consta, JULGO EXTINTO o feito, com 

resolução do mérito, nos termos do art. 924, II do CPC/2015.

8. Custas processuais pelo executado e sem honorários.

9. Após, o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e anotações 

necessárias.

10. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 30305 Nr: 870-85.2002.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO PAULO COSTA BILEGO NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ROBERTO LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Henrique Gomes 

Marques - OAB:MT/20.607-A, Sandro Luis Costa Saggin - OAB:MT 

5.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pascoal Lopes Bento - 

OAB:MT 5.769

 Vistos

1. Antes de apreciar o pedido de fls. 300, INTIME-SE a parte exequente 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, trazer planilha de cálculo atualizada do 

crédito pleiteado nos autos, sob pena de extinção.

2. Após, voltem-me conclusos.

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 289473 Nr: 12664-44.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cascalheira Canadá Ltda Me, Lothário 

Schirmbeck, Liane Roseni Schirmbeck

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

 1. Trata-se de Ação de execução de título extrajudicial movida pelas 

partes acima mencionadas, todas qualificadas nos autos.

2. Em despacho inicial, determinou-se a citação das partes executadas 

para pagar o valor do débito (fls. 39/40)

3. Em seguida, as partes compuseram a definição da lide às fls. 42/43.

4. Após, vieram os autos conclusos.

5. É O RELATÓRIO. DECIDO.

6. Afere-se que as partes são legítimas e estão regularmente 

representadas.

DISPOSITIVO:

7. Frente ao exposto, HOMOLOGO POR SENTENÇA o acordo de vontades 

de fls. 42/43, para que produza os jurídicos e legais efeitos, com 

fundamento no art. 487, III, b, do CPC/2015.

8. Ademais, SUSPENDO o andamento processual para fins de 

cumprimento do acordo, nos termos do art. 922, do CPC/2015, por 26 

(vinte e seis) meses, momento da última parcela estipulada no acordo.

9. Transcorrido o prazo acima, INTIME-SE a parte exequente para informar, 

no prazo de 05 (cinco) dias, se a obrigação está satisfeita ou requer as 

medidas cabíveis ao deslinde da ação, sob pena de nada manifestando 

fazer presumir a quitação do débito.

10. Após, voltem-me conclusos.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 240479 Nr: 16670-65.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. Sousa Silva Me, Francyelle Silva dos Santos

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

SHCAIRA - OAB:140055, Cihndy Kelly Bianquini - OAB:MT 20.250-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. O autor requer a citação por hora certa da requerida Francyelle Silva 

dos Santos e a concessão do prazo de 10 (dez) dias para comprovação 

da distribuição da carta precatória expedida com finalidade de citação do 

requerido L. Sousa Silva Me.

 2. DEFIRO o pedido retro, assim, CITE-SE a requerida Francyelle Silva dos 

Santos por hora certa, no endereço indicado à fl. 59, devendo o Oficial de 

Justiça cumprir todos os passos dos artigos 252 e 253 do CPC/2015.

3. Feita a citação com hora certa, o escrivão ou chefe de secretaria 

enviará ao réu, executado ou interessado, no prazo de 10 (dez) dias, 

contado da data da juntada do mandado aos autos, carta, telegrama ou 

correspondência eletrônica, dando-lhe de tudo ciência (art. 254, 

CPC/2015).

4. Ademais, transcorrido o prazo concedido de 10 (dez) dias para 

distribuição da carta precatória, INTIME-SE a requerente para dar 

prosseguimento ao feito, em 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e 

arquivamento do processo, nos termos do art. 485, III, do CPC/2015.

5. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 275387 Nr: 4348-42.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABEC - Associação Barragarcense de Educação e 

Cultura - mandedora das Falcudades Unidas do Vale do Araguaia - 

UNIVAR, Marcelo Antônio Fuster Soler

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alinne Gabriela do Nascimento, Rosiléia 

Teresinha dos Santos Vargas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pamela Gomes Duarte - 

OAB:24621/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA.

1. Trata-se de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada pelas 

partes acima mencionadas, todas qualificadas nos autos.

2. Às fls. 44v, foi citada a executada Alinne Gabriela do Nascimento.

3. Às fls. 47, informa a parte autora que a executada pagou o valor do 

débito extrajudicialmente, requerendo a extinção do feito.

4. Após, retornaram os autos conclusos.

5. É O RELATÓTIO. DECIDO.

6. Ao considerar que a informação de que a parte executada cumpriu com 

o acordo realizado extrajudicialmente, entendo que não resta outra 

alternativa a este Juízo, senão a extinção do feito pela perda do objeto da 

ação.

DISPOSITIVO:

7. Diante de tudo que consta nos autos, JULGO EXTINTO o feito, sem 

resolução do mérito, nos termos do art. 485, VIII do CPC/2015.

8. Custas pela executada citada, em razão do princípio da causalidade, e 

honorários que fixo em 10% (Dez por cento) sobre o valor da causa, nos 

termos do art. 85, §3º, do CPC/2015.

9. Após, o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e anotações 

necessárias.

10. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 175159 Nr: 8761-74.2013.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Humberto Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Unimed Araguaia Cooperatica de Trabalho 

Médico

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra Ferreira - OAB:MT 

7.402

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA DO VALE 

MASCARENHAS - OAB:MT-19638

 SENTENÇA

1. Trata-se de Ação indenizatória movida pelas partes acima 
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mencionadas, todas qualificadas nos autos.

 2. O feito foi sentenciado às fls. 167/170. Certidão de trânsito em julgado 

às fls. 209.

3. A parte autora informa que transigiu com a requerida, momento em que 

foi pago o valor de R$22.591,44 (Vinte e dois mil, quinhentos e noventa e 

um reais e quarenta e quatro centavos), conforme fls. 212. Requer o 

arquivamento dos autos.

4. É O RELATÓRIO. DECIDO.

5. Ao considerar que a ré cumpriu a obrigação de forma voluntária, 

impõe-se o reconhecimento da satisfação da obrigação pelo cumprimento 

integral.

DISPOSITIVO:

6. Diante de tudo que consta nos autos, DECLARO quitada a obrigação 

pela parte requerida e, via de consequência, JULGO EXTINTO a execução, 

com resolução do mérito, com fundamento no art. 924, II, do CPC/2015.

7. Custas processuais pela empresa demandada, ante o princípio da 

causalidade. Sem honorários.

8. Após, o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e anotações 

necessárias.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 285536 Nr: 10395-32.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Bueno de Moraes, LUSDALVA VILELA 

BUENO, Virgilio Bueno Vilela de Moraes, Tatiane Peres Vilarinho Bueno, 

José Bueno Vilela, Ana Lúcia Correa Cação Bueno, Antônio Bueno Junior, 

Marilia Peloso de Castilho Bueno

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GOIANO BARBOSA GARCIA - 

OAB:1697

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

 1. Trata-se de Ação de execução de título extrajudicial movida pelas 

partes acima mencionadas, todas qualificadas nos autos.

2. Em despacho inicial, determinou-se a citação da parte executada para 

pagar o débito (fls. 124).

3. Em ato contínuo, as partes requerem a homologação do acordo firmado 

às fls. 126/129.

4. Após, vieram os autos conclusos.

5. É O RELATÓRIO. DECIDO.

6. Afere-se que as partes são legítimas e estão regularmente 

representadas.

DISPOSITIVO:

7. Frente ao exposto, HOMOLOGO POR SENTENÇA o acordo de vontades 

de fls. 126/129, para que produza os jurídicos e legais efeitos, com 

fundamento no art. 487, III, b, do CPC/2015.

8. Ademais, SUSPENDO o andamento processual para fins de 

cumprimento do acordo, nos termos do art. 922, do CPC/2015.

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 168093 Nr: 11064-95.2012.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicoob Araguaia - Cooperativa de Economia e Crédito 

Mútuo dos Lojistas, do Vestuário e Confecções de Barra do Garças, 

Ademar Sousa e Silva, Lafaete Gonçalves dos Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Polo Norte Comercio e Serviços de Produtos de 

Refrigeração Ltda, Antonio Lopes de Sousa, Marcos Roberto Cerqueira 

Rosa, Alfredo Julho dos Santos Coleho de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:MT 5.751, Claudia Costa Ferreira Fonseca - 

OAB:18.582 MT, Kayo Ronnaro Silva Dias - OAB:MT-22433/O, Pedro 

Augusto Santos de Souza - OAB:MT 20.350/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Onélia Francisca Guimarães 

- OAB:12.826/MT

 12.Diante do exposto, DEFIRO o pedido de fls. 137/139 e, por 

consequência, DETERMINO a liberação dos valores bloqueados na conta 

do executado ALFREDO JULHO DOS SANTOS COELHO DE OLIVEIRA, a 

ser feita na mesma conta corrente na qual os valores foram 

bloqueados.13.INTIME-SE a parte Exequente para, promover o andamento 

do feito, requerendo o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) 

dias.14.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 172739 Nr: 5832-68.2013.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ester dos Santos Manciolli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Almir de Souza Serra, Marcos Paulo Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ DA CUNHA - OAB:12111/MT, 

Paulo Sillas Lacerda - OAB:MT 4454-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, Jair Leite Pereira - OAB:RJ 12.819, 

Rodrigo Alexandre Milani Duarte - OAB:RJ 190.013

 VISTOS.

 1. Em razão do afastamento legal deste magistrado, devidamente 

autorizado pelo TJ/MT, REDESIGNO a audiência de instrução PARA O DIA 

14 DE MARÇO DE 2019, às 13h00min (HORÁRIO DE MATO GROSSO), nos 

termos da decisão de fl. 243.

 2. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 53522 Nr: 1928-21.2005.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KPM Empreendimentos & Participações Ltda, Banco do 

Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdemarino Bavaresco, Elisabetha Gabriella 

Bavaresco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162/MT, VANESSA KLAUS SARAGIOTTO - OAB:7.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Miriam Lucia Honorato - 

OAB:, Miriam Lucia Honorato - OAB:14699, Mirian Lucia Honorato - 

OAB:MT 14.699, Sandro Luis Costa Saggin - OAB:MT 5.734

 Vistos.

1. Trata-se de Ação de Execução movida pelas partes acima 

mencionadas, todas qualificadas nos autos.

2. Às fls. 349, foi determinada a expedição de carta precatória destinada 

ao juízo de Nova Xavantina –MT com a finalidade de proceder a avaliação 

e demais atos referentes aos imóveis de matriculas de nº 5.112, 8.910, 

8.911 e 8.112, registrados no Cartório daquela Comarca.

3. O exequente juntou as matrículas atualizadas dos imóveis mencionados 

(fls. 358/391).

4. A carta precatória foi devolvida com cumprimento apenas da avaliação 

dos bens (fls. 400/402).

5. A parte exequente pugna pelo desentranhamento da carta ao juízo de 

Nova Xavantina para cumprimento do praceamento, tempo em que 

manifesta sua concordância com o laudo de avaliação (fls. 406/407).

6. Após, vieram os autos conclusos.

7. É O RELATÓRIO. DECIDO.

8. Ao considerar o laudo de avaliação disposto às fls. 401v/402, entendo 

ser necessária a intimação da parte executada, por meio de seu defensor, 

para manifestar quanto aos termos do ato, conforme dispõe o art. 874, 

caput, do CPC/2015.

9. Consigno que a parte deve trazer, em caso de divergência com os 

termos do laudo, impugnação específica acerca da sua elaboração, sob 

pena de não conhecimento da manifestação.

10. Assim, INTIMEM-SE os executados, via DJE, para no prazo de 05 

(cinco) dias, apresentarem suas razões sobre o laudo confeccionado pelo 

Sr. Oficial de Justiça às fls. 401/402, sob pena de aceitação tácita da 

avaliação realizada, em caso de silêncio.

11. Após, voltem-me conclusos para decisão quanto ao pedido de fls. 

406/407.

12. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 156752 Nr: 9016-03.2011.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

 PARTE AUTORA: Ussiel Tavares da Silva Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Barra Motos Ltda, Elias do Prado, Lucimeire 

Barros Lopes Prado, Banco Itau S/A da Comarca de Cuiabá

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ussiel Tavares da Silva Filho - 

OAB:MT 3150-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Grazziely Barros do Prado - 

OAB:GO 32.500, MÁRIO CARDI FILHO - OAB:3584, ROBERTO ANTUNES 

BARROS - OAB:3825

 DISPOSITIVO:9.DESENTRANHE-SE a petição de fls. 141/142, juntando-a 

nos autos de cód. 181726, em trâmite nesta vara.10.Ademais, DEFIRO o 

pedido de penhora na forma requerida. PROCEDA-SE a penhora dos 

créditos das partes executadas, Barra Motos Ltda, Elias do Prado e 

Lucimeire Barros Lopes Prado, expedindo-se o competente termo para 

averbação no rosto dos autos de cumprimento de sentença – Cód. 

100712, em trâmite na 1ª Vara Cível desta Comarca, nos quais os 

executados figuram como credores da ação.11.Após a efetivação da 

penhora, INTIME-SE a parte Executada para ciência. 12.Expeça-se o 

necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 170500 Nr: 2899-25.2013.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jessica Nunes de Oliveira Gomes, Marcelo Nunes 

Oliveira, Olinda Nunes de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. L. Esteves Imobiliária, Maria Madalena da 

Purificação, Euripedes Luiz Esteves, Danilo Varjão Alves, Altermita de 

Sousa Brito, Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Barra do 

Garças

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hélio Fernando de Almeida 

Gomes - OAB:9.889/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agenor Rodrigues de 

Oliveira Neto - OAB:14184, Danilo Varjão Alves - OAB:6.496/MT, 

Defensoria Publica do Estado de Mato Grosso - OAB:

 VISTOS.

 1. Em razão do afastamento legal deste magistrado, devidamente 

autorizado pelo TJ/MT, REDESIGNO a audiência de instrução PARA O DIA 

21 DE MARÇO DE 2019, às 13h00min (HORÁRIO DE MATO GROSSO), nos 

termos da decisão de fl. 176.

 2. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 267299 Nr: 17527-77.2017.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Daniel Alves dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Salvador Gomes Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andreia Oliveira Mendonça - 

OAB:MT 17.086

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Ao proceder à consulta no sistema Infojud, através do número do 

Cadastro de Pessoa Física constante nos autos, foi localizado 

informações de pessoa diversa do requerido.

 2. Assim, considerando ser incumbência da parte, DETERMINO a 

intimação do autor para, no prazo de 5 (cinco) dias, informar a este Juízo 

os dados corretos do requerido para os devidos fins, nos termos do inciso 

II do artigo 319 do CPC/2015, sob pena de arquivamento e extinção da 

ação.

 3. Após, voltem-me conclusos para análise.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 292282 Nr: 14321-21.2018.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sirlene de Oliveira, Sirlene Alves de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daylla Luanda Carvalho da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Natasha Cynthia Candida 

Pereira - OAB:23329/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. No que tange ao pedido de gratuidade da justiça postulado pela parte, 

cumpre esclarecer que os benefícios da assistência judiciária não podem 

e nem devem ser deferidos ante o simples pedido formulado pelos 

requerentes.

2. A matéria é alvo de disciplina no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, 

que taxativamente diz: “o Estado prestará assistência jurídica integral e 

gratuita aos que COMPROVAREM insuficiência de recursos”.

3. Independente do texto trazido no art. 98 e ss. do CPC/2015, antes se 

impõe a regra constitucional que por si só determina a comprovação, de 

modo que não se pode admitir um pedido fundado em uma afirmação sem 

qualquer prova nos autos.

4. E mesmo assim, seguindo o posicionamento amplamente majoritário da 

doutrina e jurisprudência, entende-se categoricamente que o art. 99, §3º 

do CPC/2015, ao dizer que “Presume-se verdadeira a alegação de 

insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”, não deve ser 

aplicado de forma absoluta e irrestrita, merecendo assim ser alvo de 

interpretação sistemática e teleológica, para que em situações 

excepcionais seja relativizado, como forma de impedir o abuso do direito.

5. Nesse sentido vejamos a jurisprudência:

“ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - INDEFERIMENTO - AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DE POBREZA E MISERABILIDADE - CRITÉRIO OBJETIVO 

FIXADO PELO MAGISTRADO - DECISÃO MANTIDA. Incumbe ao juiz no uso 

de suas atribuições administrativas, fixar parâmetros para a concessão 

dos benefícios da justiça gratuita, com o fim de evitar a sua utilização 

inadequada e abusiva, por quem em verdade não necessita. Ausente a 

prova da pobreza, correto se assevera o indeferimento da gratuidade. 

(TJMT - AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 77557/2010 - Desembargador 

Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA; Data do Julgamento: 

10/11/2010).” (g.n.)

 6. Desta forma, é indispensável a efetiva comprovação da insuficiência 

financeira, o que, no caso em voga, o requerente restou silente a fim de 

comprovar a hipossuficiência alegada, sem mesmo trazer aos autos 

qualquer documento que ampare tal pedido.

 DISPOSITIVO.

7. Diante do exposto, FACULTO a emenda da inicial, no prazo de 15 

(quinze) dias, a fim de que a parte Autora instrua o feito com a declaração 

de imposto de renda para comprovação da necessidade do benefício da 

Assistência Judiciária Gratuita, sob pena de indeferimento da inicial, nos 

termos do artigo 321 do CPC/2015.

 8. Ou proceda com o recolhimento das custas judiciais, no mesmo prazo 

aludido, sob pena de cancelamento da distribuição, conforme determina a 

CNGC - Foro Judicial, Cap. 2, Seção 14, itens 2.14.1 e seguintes e art. 290, 

do CPC/2015.

 9. Com relação ao Título, constato que o autor não juntou o referido título 

objeto da demanda. No entanto, é imprescindível que a parte traga aos 

autos a via original do título, para o regular processamento do feito.

10. Frente ao exposto, intime-se o douto procurador do requerente para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial a fim de juntar aos autos o 

documento original do título objeto da demanda, sob pena de indeferimento 

da inicial (art. 330, IV, do CPC/2015).

11. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 151867 Nr: 2294-50.2011.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Itaú Unibanco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elias do Prado, Lucimeire Barros Lopes Prado, 

Barra Motos e Serviços Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ussiel Tavares da Silva Filho - 

OAB:MT 3150-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Grazziely Barros do Prado - 

OAB:GO 32.500

 VISTOS.

1. Cuida-se de Cumprimento De Sentença movido por ITAÚ UNIBANCO S/A 
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em face de BARRA MOTOS LTDA, ELIAS DO PRADO e LUCIMEIRE 

BARROS LOPES PRADO.

 2. Em análise aos autos, verifica-se que às fls. 149/151foi realizada 

consulta no sistema RENAJUD, a fim localizar bens penhoráveis em nome 

dos executados. A busca foi frutífera, sendo encontrados 02 (dois) 

veículos em nome do executado BARRA MOTOS LTDA e 01 (um) em nome 

da executada LUCIMEIRE PRADO.

 3. Após, à fl. 160, o exequente requereu a penhora e avaliação dos bens 

móveis localizados pelo sistema RENAJUD, a serem encontrados no 

endereço no qual os executados foram citados. Pleiteia ainda a 

condenação dos executados em razão de ato atentatório à dignidade da 

justiça, pois estes, mesmo intimados, não ofereceram o endereço de 

localização dos bens.

 4. É O RELATÓRIO. DECIDO.

 5. As diligências necessárias à localização dos bens são de incumbência 

do exequente. No caso dos autos, não é possível verificar nenhuma 

tentativa do autor em localizar os veículos. Além disso, inexiste informação 

de que os bens estão em local diverso do endereço da empresa 

executada.

6. Ante o exposto, INDEFIRO o pleito de aplicação de multa aos 

executados.

7. Todavia, DEFIRO o pedido de penhora e avaliação dos bens.

8. EXPEÇA-SE mandado de penhora e avaliação dos veículos de fls. 

149/150, a serem encontrados nos endereços da inicial, conforme dispõe 

arts. 838 e 870 ambos do CPC/2015.

 9. Após ser formalizada a penhora, INTIME-SE o executado para, 

querendo, opor embargos no prazo legal (Art. 841, CPC).

 10. Caso não haja oposição de embargos, INTIME-SE o exequente para 

que se manifeste no prazo de 05 (cinco) dias.

11. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 169614 Nr: 1743-02.2013.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wellika da Silva Melquiades

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. L. Esteves Imobiliária, Euripedes Luiz 

Esteves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA PEREIRA DA SILVA - 

OAB:MT 12.672

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 VISTOS.

 1. Em razão do afastamento legal deste magistrado, devidamente 

autorizado pelo TJ/MT, REDESIGNO a audiência de instrução PARA O DIA 

21 DE MARÇO DE 2019, às 14h00min (HORÁRIO DE MATO GROSSO), nos 

termos da decisão de fl. 118.

 2. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 165931 Nr: 8183-48.2012.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gustavo Mendonça Gonçalves, Ailton Gonçalves da 

Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Roberto da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kassyo Rezende Barcelos - 

OAB:MT 15.260

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco Batista de 

Vasconcelos - OAB:MT 6.259-B

 VISTOS.

 1. Em razão do afastamento legal deste magistrado, devidamente 

autorizado pelo TJ/MT, REDESIGNO a audiência de instrução PARA O DIA 

21 DE MARÇO DE 2019, às 15h00min (HORÁRIO DE MATO GROSSO), nos 

termos da decisão de fl. 233.

 2. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 2718 Nr: 2156-74.1997.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólo de Marcos Vinicius de Araújo, Rosana Maria de 

Araújo, André Aristoteles de Araújo, Estefânia Lúcia de Araújo, Estevão 

Lucas de Araújo, Erica Mara de Araújo Martins, Giuliano Marcos Vinicios 

de Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Loquip Ltda, Sérgio Jardim de Miranda, Selene 

Pádua Jardim de Miranda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

 1. Às fls. 455/477 foram realizadas consultas a fim de obter novo 

endereço dos executados, Sérgio Jardim de Miranda e Loquip LTDA. 

Posteriormente, a exequente informa novo endereço da executada Selene 

Pádua Jardim de Miranda.

 2. Assim, considerando os endereços encontrados e as diligências 

anteriormente realizadas, INTIMEM-SE nos seguintes endereços:

 ? Selene Pádua Jardim de Miranda: Av. José Oswaldo de Araujo, nº 271, 

bairro São Bento, Belo Horizonte – MG, CEP: 30350-680

? Sérgio Jardim de Miranda: Av. José Oswaldo de Araujo, nº 271, bairro 

São Bento, Belo Horizonte – MG, CEP: 30350-680

? Loquip LTDA: Av. Professor Magalhães Penido, nº 350, Bairro Aeroporto 

Pampu, Belo Horizonte – MG, 31207700B HTE

 3. INTIMEM-SE para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o valor da dívida, 

conforme cálculos apresentados às fls. 443/448, acrescido de custas, se 

houver, sob pena de aplicação de multa de 10% e incidência de 

honorários advocatícios também no percentual de 10% sobre o valor da 

execução, conforme art. 523, §1º, do CPC/2015.

4. Decorrido o prazo sem pagamento voluntário, EXPEÇA-SE mandado de 

PENHORA do bem indicado pela parte ou de tantos quantos bastem para 

satisfação do crédito buscado, procedendo-se à AVALIAÇÃO, 

lavrando-se o respectivo auto e intimando-se imediatamente a Executada, 

conforme §3º, 523, CPC, na pessoa do seu advogado ou pessoalmente, 

se o processo correu à sua revelia.

5. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 do CPC/2015 sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que a 

executada, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

nos próprios autos, sua impugnação.

6. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 67429 Nr: 984-48.2007.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maicon da Costa Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilson Chinali, Mafre Vera Cruz Seguradora 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Martins Felício - OAB:MT 

4.826-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTINA CIBELI DE SOUZA 

SERENZA - OAB:5678/MS, Márcio Alexandre Malfatti - OAB:16.943-A, 

THOMAZ HENRIQUE RODRIGUÊS DE CARVALHO - OAB:OAB/MS 12.476

 Vistos.

1. Cuida-se cumprimento de sentença movido pelas partes acima 

mencionadas.

2. O feito foi sentenciado às fls. 330/342, com modificação parcial por 

força dos embargos de declaração de fls. 376/377.

3. Interposto recurso de apelação, o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso manteve a sentença, mantendo incólumes os seus termos (fls. 

411/414).

4. As partes informaram cálculos diversos na fase de cumprimento de 

sentença, sendo determinada a elaboração no novo demonstrativo pelo 

Contador judicial (fls. 525).

5. A contadoria apresenta parecer as fls. 538.

6. Manifesta a parte exequente pela atualização do débito na forma 

requerida às fls. 540.

7. É O RELATÓRIO. DECIDO.

8. Compulsando os autos, verifico que a controvérsia gira em torno do 
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quantum devido em sede de cumprimento de sentença e a quantia já 

levantada pela parte exequente.

9. Diante do exposto, DETERMINO a atualização dos cálculos pelo 

contador judicial confeccionado às fls. 538, uma vez que limitados ao 

período de agosto de 2016.

10. Atualizado o demonstrativo de fls. 538, INTIME-SE a parte executada 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar quanto ao parecer técnico, 

sob pena de preclusão.

11. Em seguida, voltem-me conclusos para, se for o caso, homologação 

dos cálculos e análise do pedido de levantamento dos valores.

12. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 292013 Nr: 14180-02.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcelo Mora das Neves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rafael Leite Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiano Xavier da Silva - 

OAB:SP 217.166

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Compulsando os autos verifico que os documentos de folhas 23 e 26 

estão ilegíveis, INTIME-SE o autor para que junte aos autos cópias legíveis 

dos documentos apresentados.

2. Após, com juntada dos documentos legíveis, CITE-SE o Requerido, no 

endereço declinado na inicial, e INTIME-SE-O para audiência de 

conciliação/mediação que DESIGNO para o dia 06 de Fevereiro de 2019, 

às 12h00min (HORÁRIO DE MATO GROSSO).

3. Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados, oportunidade em que será buscada a composição entre as 

partes. A ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a 

aplicação de multa, nos termos do § § 8º e 9º, ambos do art. 334, do 

CPC/2015.

4. Não havendo a composição ou não comparecendo qualquer das partes, 

a partir da data da audiência terá início automático o prazo de 15 (quinze) 

dias para contestação, nos termos do art. 335, I, do CPC/2015.

 5. DEFIRO pedido do parcelamento das custas em 06 (seis) parcelas 

iguais, devendo ser depositado até o dia 10 de cada mês, com fundamento 

no art. 98, §6° do CPC/2015. CERTIFIQUE-SE Senhora Gestora o 

cumprimento da obrigação.

6. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 82680 Nr: 5949-35.2008.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGCO Implementos Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Valentim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carla Maluf Elias - 

OAB:110819/SP, Rubens Carmo Elias Filho - OAB:138871/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Pleiteia o exequente (fl. 200) que este juízo oficie à BM Bovespa e à 

CNseg, a fim de verificar a existência de ações e/ou créditos em nome do 

executado.

2. Entretanto, compulsando os autos, verifico que foram realizadas 

apenas buscas no sistema BACENJUD, sendo a última em janeiro de 2017. 

Posto isso, INDEFIRO o pedido retro, uma vez tal pleito fere a ordem de rol 

do art. 835, do CPC/2015.

 3. INTIME-SE o exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, requerer as 

medidas constritivas que entender cabíveis ao feito, em observância à 

ordem preferencial do art. 835, do CPC.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 171635 Nr: 4389-82.2013.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicoob Araguaia - Cooperativa de Economia e Crédito 

Mútuo dos Lojistas, do Vestuário e Confecções de Barra do Garças

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elias do Prado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:MT 5.751, André Luiz Soares Bernardes - 

OAB:MT 13.613, Kayo Ronnaro Silva Dias - OAB:MT-22433/O, Pedro 

Augusto Santos de Souza - OAB:MT 20.350/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Grazziely Barros do Prado - 

OAB:GO 32.500

 VISTOS.

 1. DEFIRO o pedido retro, proceda-se à restrição de veículos em nome da 

parte executada por meio do sistema RENAJUD (transferência).

2. Juntada a resposta, INTIME-SE a parte exequente para se manifestar, 

no prazo de 10 (dez) dias, requerendo o que entender cabível para o 

prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 275598 Nr: 4483-54.2018.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleiton da Silva Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Solange Teresinha Vanoni

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nádia Nayara Nardes Farias - 

OAB:MT 23.942

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1. Cuida-se de ação monitória ajuizada por CLEITON DA SILVA SOUSA 

em face de SOLANGE TERESINHA VANONI, pessoa física, fundada no 

cheque de n. 850028. Citado pessoalmente, fl. 29/30, o requerido não 

apresentou embargos.

 2. Após, os autos os vieram-me conclusos.

3. É O RELATÓRIO. DECIDO.

 4. Verifico que o feito não carece de instrução probatória, sendo matéria 

de direito e de fato, já existindo provas suficientes nos autos, estando o 

processo pronto para ser julgado, nos termos do que dispõe o artigo 355, I 

e II, do CPC/2015.

5. Dessume-se dos autos que a petição inicial foi instruída com prova 

escrita do débito, cheque n. 850028 (fl.16), bem como que não foi oposta 

nenhuma exceção capaz de suplantar a pretensão da parte autora.

 6. Diante do exposto e tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE o pedido do requerente e, com fulcro no art.701, §2º, 

CPC/2015, DECLARO CONSTITUÍDO de pleno direito em título executivo 

judicial a obrigação de SOLANGE TERESINHA VANONI no pagamento da 

quantia de R$ 2.220,00 (dois mil duzentos e vinte reais), representada pelo 

cheque de fl.16, devendo incidir juros de mora de 1% a.m e correção 

monetária pelo IPCA desde o vencimento, uma vez que se trata de dívida 

líquida (art.397, CC).

7. CONVERTO o mandado inicial em mandado EXECUTIVO, nos termos do 

art. 701, §2º, CPC/2015, devendo o feito prosseguir de acordo com as 

disposições do cumprimento de sentença.

8. CONDENO o réu no pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, que FIXO em 15% sobre o valor da condenação, nos termos 

do art. 85, §2º, CPC/2015.

9. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 242506 Nr: 1076-74.2017.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sadil Alves, Milena Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. L. Esteves Imobiliária, TERCEIROS INCERTOS 

E NÃO SABIDOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edilzete Gomes Morais de 

Abreu - OAB:MT 15.984, Fabiana Carla de Oliveira - OAB:MT 16.659, 

Fabio Carlos de Oliveira - OAB:16393/MS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. A parte requerente pugna pela citação da requerida no endereço 

indicado pela Defensoria Pública anteriormente (fls. 76/78).

 2. Assim, CITE-SE a parte requerida, no endereço declinado à fl. 81, e 

INTIME-SE para audiência de conciliação/ mediação que DESIGNO para o 

dia 13 DE FEVEIRO DE 2019, ÀS 14H00MIN (HORÁRIO DE MATO 

GROSSO), consignando as advertências legais. Intime-se o autor por meio 

de seu advogado.

3. Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados, oportunidade em que será buscada a composição entre as 

partes. A ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a 

aplicação de multa, nos termos do § § 8º e 9º, ambos do art. 334, do 

CPC/2015.

4. Não havendo a composição ou não comparecendo qualquer das partes, 

a partir da data da audiência terá início automático o prazo de 15 (quinze) 

dias para contestação, nos termos do art. 335, I, do CPC/2015.

5. Certifique Gestora acerca do cumprimento das determinações do item 

“2” de fl. 38.

6. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 68309 Nr: 1834-05.2007.811.0004

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sérgio Juster Zilling da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

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

8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandra Ferreira - 

OAB:MT 7.402, Rafael Beraldo Barros - OAB:MT 12.970

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido retro.

2. PROCEDA-SE à consulta por meio do Sistema InfoJud a fim de obter as 

últimas declarações de imposto de renda da parte executada, com o fito 

de se apurar a existência ou não de bens passíveis de penhora.

3. À luz da orientação do Superior Tribunal de Justiça (REsp.1349363/SP) 

e da própria CNGC que, de forma expressa, autoriza que o juiz determine 

a juntada nos autos de informações econômico-financeiras, hipótese em 

que o feito deve correr em segredo de justiça (item 2.16.4, CNGC), 

DETERMINO a juntada da aludida documentação nos autos.

4. Juntadas as informações, INTIME-SE o exequente para se manifestar no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento do feito.

5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 292575 Nr: 14441-64.2018.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Afrânio Vilela Torres

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Noel Almeida de Jesus, Norma Alves da Silva 

Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Aparecida Vilela Torres - 

OAB:GO0039048

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. CITE-SE o Requerido, no endereço declinado na inicial, e INTIME-SE-O 

para audiência de conciliação / mediação que DESIGNO para o dia 06 de 

Fevereiro de 2019, às 13h30min, consignando as advertências legais, bem 

como citem-se por edital, com prazo de 20 (vinte) dias, eventuais 

interessados ausentes, incertos e desconhecidos.

2. Expeça-se mandado de citação pessoal para os confinantes, na forma 

requerida na inicial (art. 246, §3º, CPC/2015).

 3. Intimem-se, via postal, para que manifestem se têm interesse na causa 

os representantes da Fazenda Pública da União, do Estado. Remetam-se 

cópias da inicial e documentos.

4. Notifique-se o Ministério Público.

5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 163889 Nr: 5572-25.2012.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ICdSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IPdL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roldrigo Queiroz de Oliveira - 

OAB:MT 13.284-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio Alves de Sousa 

Filho - OAB:MT 6.293-A

 VISTOS.

1. DEFIRO os pedidos feitos pelo exequente às fls. 145/147.

2. Assim, PROCEDA-SE a consulta sistema no RENAJUD (apenas 

transferência).

 3. DETERNIMO também a inclusão da parte executada no cadastro de 

inadimplentes, devendo ser expedida CERTIDÃO DE TEOR DA DECISÃO, 

com a indicação do nome e a qualificação do exequente e do executado, o 

número do processo, o valor da dívida e a data de decurso do prazo para 

pagamento voluntário, bem como da presente e, encaminhado ao 

CARTÓRIO de PROTESTO desta unidade judiciária pela parte autora, 

visando à efetivação do protesto, nos termos do § 1º, do art. 517 do 

CPC/2015.

 4. Após, INTIME-SE a parte exequente para se manifestar, no prazo de 10 

(dez) dias, requerendo o que entender cabível para o prosseguimento do 

feito, sob pena de arquivamento.

5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 174576 Nr: 8022-04.2013.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Cassimira Ribeiro de Carvalho, Maria Dilsa 

Carvalho Santana, Marcio Venancio de Matos, Alenilson Oliveira Carvalho, 

Marcia Cristina Carvalho de Matos, Maria Vânia Venâncio de Matos Lima, 

Jessica Carvalho de Matos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. L. Esteves Imobiliária

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BEATRIZ DE FREITAS COSTA - 

OAB:9707-B, Daniella Silva Souza - OAB:MT/21710/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 VISTOS.

 1. Em razão do afastamento legal deste magistrado, devidamente 

autorizado pelo TJ/MT, REDESIGNO a audiência de instrução PARA O DIA 

21 DE MARÇO DE 2019, às 14h30min (HORÁRIO DE MATO GROSSO), nos 

termos da decisão de fl. 126.

 2. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 175986 Nr: 9844-28.2013.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRENDENE S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Noleto Noleto & Cia Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERCÍ TADEU DAVID - 

OAB:7223-RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Aires Cirineu Neto - 

OAB:MT 4.451-A, Roberto Acauan de Araújo - OAB:RS/6244

 Vistos.

1. Trata-se de carta precatória, oriunda de execução da Comarca de 

Farroupilha – RS, tendo como parte exequente GRENDENE S/A, e parte 

executada NOLETO NOLETO & CIA LTDA, todos devidamente qualificados 

nos autos em epígrafe. A presente carta precatória tem como finalidade a 

realização de venda judicial do bem penhorado dos executados.

2. Na decisão de fls. 179/180, foi reconhecida a impenhorabilidade dos 

lotes penhorados, por serem bens de família.

3. Após, a parte ré requereu a condenação do exequente em litigância de 

má-fé e honorários sucumbenciais.
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 4. É O RELATÓRIO. DECIDO.

5. Os presentes autos se tratam de carta precatória, a qual se trata de 

ordem itinerante a ser cumprida em juízo diverso daquele no qual corre a 

ação principal. Logo, o magistrado deprecado está restrito à ordem na 

carta emanada.

 6. A decisão de fl. 179/180 se restringiu ao conhecimento de matéria de 

ordem pública, qual seja, a impenhorabilidade de bem de família, além de 

determinar o retorno da carta ao juízo deprecante.

7. Ademais, a jurisprudência invocada pela parte sustenta a aplicação de 

honorários sucumbenciais em embargos de terceiro. Esta sim tem 

natureza de ação de conhecimento, seguindo o rito ordinário.

 8. Ante o exposto, INDEFIRO os pedidos de condenação em honorários e 

litigância de má-fé.

 9. Cumpra-se a decisão de fls. 179/180, com o envio dos autos ao juízo 

deprecante.

 10. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 293156 Nr: 14725-72.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rafael Rabelo Ferreira de Moura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Freudes Dias Carneiro - 

OAB:MT 22.543

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Tendo em vista o Mutirão de Conciliação das Ações de Cobrança 

Securitária – DPVAT, INTIMEM-SE as partes para comparecerem em 

audiência de conciliação DESIGNADA PARA O DIA 18 DE MARÇO DE 

2019, às 09h15min (HORÁRIO DE MATO GROSSO).

2. Registre-se que as partes deverão estar cientes da perícia médica que 

ocorrerá antes da conciliação, a qual será realizada pelo médico nomeado 

por este juízo e, caso queiram, poderão trazer assistente técnico, cujas 

despesas serão custeadas pelas partes, bem como trazer exames 

médicos já realizados.

3. DEFIRO a gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, §3º, CPC/2015.

4. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 239898 Nr: 16196-94.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wesley da Silva Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Freudes Dias Carneiro - 

OAB:MT 22.543, Lais Daiane Magalhães Peres - OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:MT 5.736

 VISTOS.

1. Tendo em vista o Mutirão de Conciliação das Ações de Cobrança 

Securitária – DPVAT, INTIMEM-SE as partes para comparecerem em 

audiência de conciliação DESIGNADA PARA O DIA 18 DE MARÇO DE 

2019, às 09h45min (HORÁRIO DE MATO GROSSO).

2. Registre-se que as partes deverão estar cientes da perícia médica que 

ocorrerá antes da conciliação, a qual será realizada pelo médico nomeado 

por este juízo e, caso queiram, poderão trazer assistente técnico, cujas 

despesas serão custeadas pelas partes, bem como trazer exames 

médicos já realizados.

3. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 215669 Nr: 255-07.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Liliane Cardoso Bastos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Santilia Duarte de Moraes, Marco Aurélio 

Brandão Teixeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Domingos Savio de Souza - 

OAB:MT 18.722

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Guilherme Hortalino Oliveira 

- OAB:MT 21.368, Maicom Pedro Duarte de Moraes - 

OAB:MT-22.768

 Vistos.

1.Em observância à decisão de fl. 98, bem como o pedido de fl. 100, 

OFICIE-SE ao Juízo da 2ª Vara Criminal para remeter aos autos a decisão 

proferida no processo Cód.: 204514.

2.Ademais, CITE-SE o requerido indicado à fl. 100, para, querendo, 

contestar a ação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia.

 3.ALTERE-SE a capa dos autos.

 4.Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 173348 Nr: 6527-22.2013.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Henrique Barbosa Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Expresso Maia Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lais Daiane Magalhães Peres - 

OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Altair Gomes da Neiva - 

OAB:29261/GO, Fabricio Milhomens da Neiva - OAB:OAB/GO, Maira 

Lice Sampaio Santana - OAB:MT 17.444

 Vistos

1. Trata-se de Ação indenizatória movida pelas partes acima 

mencionadas, todas qualificadas nos autos.

 2. O feito foi sentenciado com julgamento de improcedência dos pedidos 

iniciais às fls. 190/192. O Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em 

sede de apelação, manteve inalterada a sentença prolatada nos autos (fls. 

219/221).

3. Intimadas as partes acerca do que entenderem de direito, nada foi 

manifestado (fls. 227).

4. Após, os autos foram redistribuídos a esta Vara em razão da 

Resolução nº09 TJMT-TP, de 23 de agosto de 2018, que modificou a 

competência das Varas Cíveis desta Comarca.

5. É O RELATÓRIO. DECIDO.

6. Ao considerar que as partes nada requereram quanto ao 

prosseguimento do feito e já havendo determinação de arquivamento dos 

autos, DETERMINO a remessa do feito ao arquivo, observadas as 

formalidades de praxe.

7. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 173008 Nr: 6163-50.2013.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco Ivo Firmo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabiana Mendes Coelho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Aurélio de Martins e 

Pinheiro - OAB:MT 4.431

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - 

OAB:20.635/O, Raul Darci Dolzan - OAB:MT 2.496-B

 VISTOS.

1. Cumpra-se o item “14” da decisão de fls. 74/75, na conta indicada pelo 

exequente à fl. 82.

 2. Além disso, DEFIRO o pedido de penhora online por meio do Sistema 

BACENJUD dos ativos encontrados em nome da parte executada.

3. PROCEDA-SE à penhora de valores em contas e aplicações que 

porventura existirem em nome do devedor, até o limite da execução, 

conforme cálculo apresentado às fls. 82/83.

4. Juntada a resposta do Banco Central, DETERMINO as seguintes 

providências:

-cumprida integralmente ou parcialmente a ordem de bloqueio, INTIME-SE a 

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

conforme §3º, art.854 do CPC/2015 e, em seguida, o exequente para, 

querendo, opor-se a eventual manifestação dos executados, também em 

05 (cinco) dias.
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-não havendo constrição de valores, INTIME-SE a parte exequente para se 

manifestar no prazo de 10 (dez) dias, requerendo o que entender cabível 

para o prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 154273 Nr: 5878-28.2011.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edyen Valentin Calepis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdir da Silva Batista, Queila Alves Pereira 

Batista

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

OAB:8767/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mônica Larisse Alves Araújo 

- OAB:MT 14.130, Simiramy Bueno de Castro - OAB:MT 5.880-A

 Vistos.

1. DEFIRO o pedido de penhora por meio do Sistema BACENJUD dos ativos 

encontrados em nome do executado.

2. PROCEDA-SE à penhora de valores em contas e aplicações que 

porventura existirem em nome do devedor, até o limite da execução, de 

acordo com o cálculo apresentado às fls.350v.

3.Juntada a resposta do Banco Central, DETERMINO as seguintes 

providências:

-cumprida integralmente ou parcialmente a ordem de bloqueio, INTIME-SE o 

executado para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme §3º, 

art.854, CPC/2015 e, em seguida, o exequente para, querendo, opor-se a 

eventual manifestação do executado, também em 05 (cinco) dias.

-não havendo constrição de valores, INTIME-SE o exequente para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, adotar as medidas que entender cabíveis ao 

deslinde da ação, sob pena de extinção.

 4.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 69930 Nr: 3355-82.2007.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleusa Gomes de Moraes, Marco André Honra Flores

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. P. G. CORREIA E CIA LTDA, Ligia Patricia 

Gomes Correa, Banco Abn Amro Real S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MS 6171, Rodrigo Tauil Adolfo - OAB:MT 8.208

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carla Beatriz Rieffe Franco - 

OAB:15.890, Rodrigo Tauil Adolfo - OAB:MT 8.208

 Vistos.

1. DEFIRO o pedido de penhora por meio do Sistema BACENJUD dos ativos 

encontrados em nome do executado.

2. PROCEDA-SE à penhora de valores em contas e aplicações que 

porventura existirem em nome do devedor, até o limite da execução, de 

acordo com o cálculo apresentado às fls.336.

3.Juntada a resposta do Banco Central, DETERMINO as seguintes 

providências:

-cumprida integralmente ou parcialmente a ordem de bloqueio, INTIME-SE o 

executado para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme §3º, 

art.854, CPC/2015 e, em seguida, o exequente para, querendo, opor-se a 

eventual manifestação do executado, também em 05 (cinco) dias.

-não havendo constrição de valores, INTIME-SE o exequente para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, adotar as medidas que entender cabíveis ao 

deslinde da ação, sob pena de extinção.

 4.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 167374 Nr: 10166-82.2012.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Emílio Monteiro de Magalhães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Queiroz da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Emílio Monteiro de 

Magalhães - OAB:MT-8.988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Bento Júnior - OAB:MT 

10.863

 Vistos.

1. DEFIRO o pedido de penhora por meio do Sistema BACENJUD dos ativos 

encontrados em nome do executado.

2. PROCEDA-SE à penhora de valores em contas e aplicações que 

porventura existirem em nome do devedor, até o limite da execução, de 

acordo com o cálculo apresentado às fls.61.

3.Juntada a resposta do Banco Central, DETERMINO as seguintes 

providências:

-cumprida integralmente ou parcialmente a ordem de bloqueio, INTIME-SE o 

executado para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme §3º, 

art.854, CPC/2015 e, em seguida, o exequente para, querendo, opor-se a 

eventual manifestação do executado, também em 05 (cinco) dias.

-não havendo constrição de valores, INTIME-SE o exequente para se 

manifestar no prazo de 10 (dez) dias, requerendo o que entender cabível 

para o prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

4.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 64898 Nr: 7844-02.2006.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto de Neurologia de Goiânia Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vander Luiz Peixoto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODNEI VIEIRA LASMAR - 

OAB:19114/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Azolini - OAB:MT 3094

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido de penhora online por meio do Sistema BACENJUD dos 

ativos encontrados em nome da parte executada.

2. PROCEDA-SE à penhora de valores em contas e aplicações que 

porventura existirem em nome do devedor, até o limite da execução, 

conforme cálculo apresentado à fl. 166.

3. Juntada a resposta do Banco Central, DETERMINO as seguintes 

providências:

-cumprida integralmente ou parcialmente a ordem de bloqueio, INTIME-SE a 

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

conforme §3º, art.854 do CPC/2015 e, em seguida, o exequente para, 

querendo, opor-se a eventual manifestação dos executados, também em 

05 (cinco) dias.

-não havendo constrição de valores, INTIME-SE a parte exequente para se 

manifestar no prazo de 10 (dez) dias, requerendo o que entender cabível 

para o prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 103053 Nr: 8057-66.2010.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clea de Castro e Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliana Carvalho Stella - 

OAB:9897/MT, Raphael Neves Costa - OAB:12.178-A/MS, RICARDO 

NEVES COSTA - OAB:12410

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 VISTOS.

1. Considerando a ordem elencada no art. 835 do CPC/2015, DEFIRO o 

pedido da parte exequente e determino que seja realizada penhora online 

por meio do Sistema BACENJUD dos ativos encontrados em nome da parte 

executada.

2. PROCEDA-SE à penhora de valores em contas e aplicações que 

porventura existirem em nome do devedor, até o limite da execução, 

conforme cálculo apresentado à fl. 117.

 3. Juntada a resposta do Banco Central, DETERMINO as seguintes 

providências:

-cumprida integralmente ou parcialmente a ordem de bloqueio, INTIME-SE a 

parte executada para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, 
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conforme §3º, art.854, CPC/2015 e, em seguida, o exequente para, 

querendo, opor-se a eventual manifestação dos executados, também em 

05 (cinco) dias.

-não havendo constrição de valores, INTIME-SE a parte exequente para se 

manifestar no prazo de 10 (dez) dias, requerendo o que entender cabível 

para o prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 231197 Nr: 9901-41.2016.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: J. M. A. Mora e Cia Ltda - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Carlos Mandu da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Paulo Gonsalves de 

Rezende - OAB:Oab/MT 6272, Wisamara Oliveira da Silva - 

OAB:OAB/MT20060

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido de penhora online por meio do Sistema BACENJUD dos 

ativos encontrados em nome da parte executada.

2. PROCEDA-SE à indisponibilização de valores em contas e aplicações 

que porventura existirem em nome dos devedores, até o limite da 

execução, de acordo com o cálculo apresentado às fls. 71.

3. Juntada a resposta do Banco Central, DETERMINO as seguintes 

providências:

-cumprida integralmente ou parcialmente a ordem de bloqueio, INTIMEM-SE 

os executados para se manifestarem, no prazo de 05 (cinco) dias, 

conforme §3º, art.854, CPC/2015 e, em seguida, o exequente para, 

querendo, opor-se a eventual manifestação dos executados, também em 

05 (cinco) dias.

-não havendo constrição de valores, INTIME-SE o exequente para se 

manifestar no prazo de 10 (dez) dias, requerendo o que entender cabível 

para o prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 162946 Nr: 4301-78.2012.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sérgio Felipe da Silva, Daniela Moura e Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Erick Ferreira Matos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Milton Antônio Martini 

Fernandes- Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Corbucci - OAB:MT 

15.002-B

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido de penhora online por meio do Sistema BACENJUD dos 

ativos encontrados em nome da parte executada.

2. PROCEDA-SE à indisponibilização de valores em contas e aplicações 

que porventura existirem em nome dos devedores, até o limite da 

execução, de acordo com o cálculo apresentado às fls. 190.

3. Juntada a resposta do Banco Central, DETERMINO as seguintes 

providências:

-cumprida integralmente ou parcialmente a ordem de bloqueio, INTIMEM-SE 

os executados para se manifestarem, no prazo de 05 (cinco) dias, 

conforme §3º, art.854, CPC/2015 e, em seguida, o exequente para, 

querendo, opor-se a eventual manifestação dos executados, também em 

05 (cinco) dias.

-não havendo constrição de valores, VOLTEM-ME conclusos para análise 

do pedido de fls. 187, “c”.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 230870 Nr: 9670-14.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANO GARCIA RIBEIRO ME, Cristiano 

Garcia Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido de penhora online por meio do Sistema BACENJUD dos 

ativos encontrados em nome da parte executada.

2. PROCEDA-SE à penhora de valores em contas e aplicações que 

porventura existirem em nome dos devedores, até o limite da execução, de 

acordo com o cálculo apresentado às fls. 103v.

3. Juntada a resposta do Banco Central, DETERMINO as seguintes 

providências:

-cumprida integralmente ou parcialmente a ordem de bloqueio, INTIMEM-SE 

os executados para se manifestarem, no prazo de 05 (cinco) dias, 

conforme §3º, art.854, CPC/2015 e, em seguida, o exequente para, 

querendo, opor-se a eventual manifestação dos executados, também em 

05 (cinco) dias.

-não havendo constrição de valores, INTIME-SE o exequente para se 

manifestar no prazo de 10 (dez) dias, requerendo o que entender cabível 

para o prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 199035 Nr: 3146-35.2015.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jeferson L. M. Spanholi - Materiais Para Construção - 

EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joana D'arc Targa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO CARVALHO DA 

MOTA - OAB:13302-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido de penhora online por meio do Sistema BACENJUD dos 

ativos encontrados em nome da parte executada.

2. PROCEDA-SE à penhora de valores em contas e aplicações que 

porventura existirem em nome dos devedores, até o limite da execução, de 

acordo com o cálculo apresentado às fls. 80.

3. Juntada a resposta do Banco Central, DETERMINO as seguintes 

providências:

-cumprida integralmente ou parcialmente a ordem de bloqueio, INTIMEM-SE 

os executados para se manifestarem, no prazo de 05 (cinco) dias, 

conforme §3º, art.854, CPC/2015 e, em seguida, o exequente para, 

querendo, opor-se a eventual manifestação dos executados, também em 

05 (cinco) dias.

-não havendo constrição de valores, VOLTEM-ME conclusos para análise 

dos demais pedidos de fls. 81, “b”.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 266161 Nr: 16868-68.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito do Alto Xingu - Sicrédi Alto Xingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. COSTA PEREIRA DE SOUZA - ARAXINGU 

TRANSPORTES E LOGISTICA, ROSIMAR COSTA PEREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido de fls. 103 e DETERMINO seja procedida a consulta 

junto aos sistemas BACENJUD e INFOJUD, no intuito de obter o endereço 

atualizado das partes Executadas.

 2. Após, INTIME-SE a parte Exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar, de forma específica, acerca do endereço que entende correto 

para fins de citação.

3. Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 153184 Nr: 4335-87.2011.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Liquigás Distribuidora S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dhyme Rodrigues dos Santos Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lúcia Ferreira Teixeira - 

OAB:MT 3.662

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido de fls. 96 e DETERMINO seja procedida a consulta 

junto ao sistema BACENJUD, no intuito de obter o endereço atualizado do 

executado.

 2. Após, INTIME-SE a parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar de forma específica quanto ao endereço que entender correto 

para fins de intimação para cumprimento da obrigação, sob pena de 

extinção.

3. Após, voltem-me conclusos.

4. Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 179481 Nr: 1476-93.2014.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Divino Bueno dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido de fls. 121 e DETERMINO seja procedida a consulta 

junto aos sistemas BACENJUD e INFOJUD, no intuito de obter o endereço 

atualizado da parte Executada.

 2. Após, INTIME-SE a parte Exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar, de forma específica, acerca do endereço que entende correto 

para fins de citação.

3. Consigno que sendo localizado endereço já constante dos autos, deve 

a parte exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, requer o meio que 

entender hábil a promoção da citação, sob pena de extinção.

4. Após. Voltem-me conclusos.

5. Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 206391 Nr: 7385-82.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco da Amazônia S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Edson Nolasco Guimarães, Edson 

Nolasco Guimarães Filho, Santila David Guimarães, Luciene Candida 

Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elisangela Hasse - 

OAB:8689/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido de restrição veicular (apenas restrição), bem como o 

pedido de penhora online por meio do Sistema BACENJUD dos ativos 

encontrados em nome das partes executadas, já citadas nos autos.

3. PROCEDA-SE à penhora de valores em contas e aplicações que 

porventura existirem em nome dos devedores, até o limite da execução, de 

acordo com o cálculo apresentado às fls. 119.

4. Juntada a resposta do Banco Central, DETERMINO as seguintes 

providências:

-cumprida integralmente ou parcialmente a ordem de bloqueio, INTIMEM-SE 

os executados para se manifestarem, no prazo de 05 (cinco) dias, 

conforme §3º, art.854, CPC/2015 e, em seguida, o exequente para, 

querendo, opor-se a eventual manifestação dos executados, também em 

05 (cinco) dias.

-não havendo constrição de valores, INTIME-SE a parte exequente para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, requer o que entender de direito, sob pena de 

extinção.

5. CUMPRA-SE o item ‘1” da decisão de fls. 117.

 6. Expeça-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 259730 Nr: 12711-52.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A, Larissa de Souza Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. E. de Souza Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:MT 5.751, André Luiz Soares Bernardes - 

OAB:MT 13.613, Claudia Costa Ferreira Fonseca - OAB:18.582 MT, 

Kayo Ronnaro Silva Dias - OAB:MT-22433/O, Pedro Augusto Santos 

de Souza - OAB:MT 20.350/O, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:14258, 

Vinicius de Oliveira Ribeiro - OAB:13.777/A-MT, Willian Gonçalves 

Lino de Oliveira - OAB:20511

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido de penhora online por meio do Sistema BACENJUD dos 

ativos encontrados em nome da parte executada.

2. PROCEDA-SE à indisponibilização de valores em contas e aplicações 

que porventura existirem em nome dos devedores, até o limite da 

execução, de acordo com o cálculo apresentado às fls. 102v.

3. Juntada a resposta do Banco Central, DETERMINO as seguintes 

providências:

-cumprida integralmente ou parcialmente a ordem de bloqueio, INTIMEM-SE 

os executados para se manifestarem, no prazo de 05 (cinco) dias, 

conforme §3º, art.854, CPC/2015 e, em seguida, o exequente para, 

querendo, opor-se a eventual manifestação dos executados, também em 

05 (cinco) dias.

-não havendo constrição de valores, INTIME-SE o exequente para se 

manifestar no prazo de 10 (dez) dias, requerendo o que entender cabível 

para o prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 196838 Nr: 1708-71.2015.811.0004

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adair Antonio Bressan, Terezinha Bée Bressan

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vinicius de Morais Oliveira - 

OAB:GO 34.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:12.208-A/MT

 12.Diante de tudo que consta dos autos, DECLARO quitada a obrigação e, 

via de consequência, JULGO EXTINTA a execução, com resolução do 

mérito, com fundamento no art. 924, II, do CPC.13.Custas pelo 

executado.14.INTIMEM-SE os exequentes para que, em 05 (cinco) 

informem a conta a ser utilizada para a liberação dos valores vinculados a 

estes autos. Com a manifestação do autor, sem a necessidade de nova 

conclusão, EXPEÇA-SE o competente alvará. 15.Após, arquivem-se os 

autos, procedendo-se às baixas e anotações necessárias. 

16.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 265393 Nr: 16419-13.2017.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Administradora de Consórcio Nacional Gazin Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Suely Cândida Ataídes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO KAWASAKI - 

OAB:15729

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido retro e DETERMINO que sejam procedidas as consulta 

junto aos sistemas BACENJUD e INFOJUD, no intuito de obter o endereço 

atualizado da parte requerida.

2. Juntada resposta, INTIME-SE a parte requerente para, no prazo de 10 

(dez) dias, manifestar de forma específica acerca do endereço que 

entende correto para fins de citação ou, na impossibilidade de fazê-lo, 

requer os atos necessários ao deslinde do feito.
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3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 178215 Nr: 51-31.2014.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Satélite Engenharia e Reflorestamento Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amandio Ferreira Tereso 

Junior - OAB:OAB/SP 107.414, MARIA LÚCIA GOMES - OAB:OAB/SP 

84.206

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Charlene Dela Libera Duarte 

Siqueira - OAB:GO/28920, Vitor Chaves Siqueira Duarte - OAB:GO 

27.148

 Vistos.

1. DEFIRO o pedido de penhora por meio do Sistema BACENJUD dos ativos 

encontrados em nome do executado.

2. PROCEDA-SE à penhora de valores em contas e aplicações que 

porventura existirem em nome do devedor, até o limite da execução, de 

acordo com o cálculo apresentado às fls.200v.

3.Juntada a resposta do Banco Central, DETERMINO as seguintes 

providências:

-cumprida integralmente ou parcialmente a ordem de bloqueio, INTIME-SE o 

executado para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme §3º, 

art.854, CPC/2015 e, em seguida, o exequente para, querendo, opor-se a 

eventual manifestação do executado, também em 05 (cinco) dias.

-não havendo constrição de valores, VOLTEM-ME conclusos para análise 

dos pedidos de fls. 196, itens “B” e “C”.

4.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 183791 Nr: 5321-36.2014.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Yamaha Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sandy dos Santos Carrijo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amandio Ferreira Tereso 

Junior - OAB:OAB/SP 107.414, JOSÉ AUGUSTO DE REZENDE JUNIOR - 

OAB:19.339-A, Luciano Boabaid Bertazzo - OAB:MT 8794-A, Maria 

Lucilia Gomes - OAB:5.835-A/MT, Thiago de Siqueira Batista 

Macedo - OAB:MT 17.528

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido de fls. 130 e DETERMINO seja procedida a consulta 

junto aos sistemas BACENJUD, no intuito de obter o endereço atualizado 

da Executada.

 2. Após, INTIME-SE a parte Exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar, de forma específica, acerca do endereço que entende correto 

para fins de citação.

3. Após, voltem-me conclusos.

4. Às providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 194130 Nr: 13171-44.2014.811.0004

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nadir Aparecida Gigoletti Linhares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdevino Gomes de Brito, Mirian Gomes dos 

Santos, Lourivaldo Carrijo de Oliveira, Margarida Naves de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eromar Barbosa Belém - 

OAB:7003/MT, Zenilda Teodora de Lima Silva - OAB:MT 17.806

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arlete Alves do Nascimento 

- OAB:14024/MT, Cihndy Kelly Bianquini - OAB:MT 20.250-O, Corinta 

Maria dos Arbués Nery - OAB:MT 21.080, Daniel Santin Vedovatto - 

OAB:MT 22.272, Humberto Alves do Nascimento - OAB:MT 14.040

 22.Diante do exposto e de tudo mais dos autos consta, JULGO EXTINTO o 

processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, CPC/2015, 

po rquan to  ve r i f i cada  a  fa l ta  de  in te resse  de  ag i r 

superveniente.23.CONDENO a parte autora no pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em 

10% sobre o valor da causa, conforme o art. 85, § 2º, do CPC/2015. 

24.Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e 

anotações necessárias.25.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 283752 Nr: 9330-02.2018.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gabriela Fassina Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lucilia Gomes - 

OAB:5.835-A/MT, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - 

OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA.

1. Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ajuizada pelas partes 

acima mencionadas, todas qualificadas nos autos.

2. Às fls. 19 fora deferida a liminar na qual restou determinada a busca e 

apreensão do veículo dado em alienação fiduciária em favor do 

requerente.

3. A busca e apreensão foi realizada de forma positiva, bem como a 

citação da parte requerida (fls. 25).

4. Às fls. 28, informa a parte autora que o requerido pagou o valor do 

débito extrajudicialmente, requerendo a extinção do feito.

5. Após, retornaram os autos conclusos.

6. É O RELATÓTIO. DECIDO.

7. Ao considerar que a informação de que a parte requerida pagou a 

importância de R$4.184,92 (Quatro mil, cento e oitenta e quatro reais e 

noventa e dois centavos) atualizando o contrato celebrado, não restado 

outra alternativa a este Juízo, senão a extinção do feito pela perda do 

objeto da ação.

DISPOSITIVO:

8. Diante de tudo que consta nos autos, JULGO EXTINTO o feito, sem 

resolução do mérito, nos termos do art. 485, VIII do CPC/2015.

9. Custas pela requerida, ante o princípio da causalidade. Fixo honorários 

em 10% (Dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, 

§3º, I, do CPC/2015.

10. Após, o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e 

anotações necessárias.

11. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 179592 Nr: 1571-26.2014.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Orlando Corrêa Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cemat - Centrais Elétricas Matogrossenses 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO A. G. REALI - 

OAB:OAB/MT 8.838-A, Rodrigo Conrado Corrêa - OAB:GO 23.434, 

Yara Aparecida Corrêa Reali - OAB:MT 7.587-A

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

Lima - OAB:3127-A/MT

 Vistos.

 DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE PAGAR QUANTIA CERTA

1. No que tange ao pedido de fls. 230/231, INTIME-SE a parte Orlando 

Correa Filho para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o valor da dívida, 

conforme cálculo apresentado, sob pena de aplicação de multa de 10% e 

incidência de honorários advocatícios, também no percentual de 10%, 

sobre o valor da execução, conforme §1º, art.523,CPC/2015.

2. Decorrido o prazo sem pagamento voluntário, EXPEÇA-SE mandado de 

PENHORA do bem indicado pela parte ou de tantos quantos bastem para 

satisfação do crédito buscado, procedendo-se à AVALIAÇÃO, 

lavrando-se o respectivo auto e intimando-se imediatamente o Executado, 

conforme §3º, 523, CPC/2015, na pessoa do seu advogado ou 

pessoalmente, se o processo correu à sua revelia.

3. Sendo o caso de penhora online, venham-me conclusos para a 

indisponibilização de ativos via Bacen-Jud.

4. Transcorrido o prazo previsto no art. 523, CPC/2015, sem o pagamento 
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voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, querendo, sua impugnação ao cumprimento de sentença.

DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DA OBRIGAÇÃO DE FAZER

5. Em que pese à argumentação da parte Orlando Correa Filho às fls. 

232/238, verifica-se ausência de provas quanto ao descumprimento da 

decisão de fl. 227 por parte da Rede Cemat. Logo, INDEFIRO-O.

6. INTIME-SE a parte Orlando Correa Filho, via advogado, para requerer o 

que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de dar por 

satisfeita a obrigação de fazer.

 7. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 219214 Nr: 2311-13.2016.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento s/a

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Debora Pollianna de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:8530, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:192649/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Nunes de Souza 

Filho - OAB:MT 15.027 A

 Vistos

1. Ao compulsar os autos, verifico inexistência de valores depositados 

nos autos a serem vertidos em favor da parte autora.

2. Assim, INDEFIRO o pedido de fls. 74.

3. CUMPRA-SE a decisão de fls. 73, retornando os autos ao arquivo.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 195070 Nr: 564-62.2015.811.0004

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wesley Antônio Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Otávio do Nascimento Filho, Ellen Tathi Costa 

do Nascimento, Otávia Fraia Costa do Nascimento, Emilia Costa do 

Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ademir Sousa Lima - 

OAB:26101/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Débora Suzana Ramos de 

Moraes Armando - OAB:MT 15.874

 VISTOS.

 1. Em razão do afastamento legal deste magistrado, devidamente 

autorizado pelo TJ/MT, REDESIGNO a audiência de instrução PARA O DIA 

14 DE MARÇO DE 2019, às 13h45min (HORÁRIO DE MATO GROSSO), nos 

termos da decisão de fl. 146.

 2. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 201047 Nr: 4411-72.2015.811.0004

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria das Graças Vieira Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Abiraci Gomes Martins, Daniel Mendonça 

Molina

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Karla Brandi Hohlenverger 

- OAB:MT 17.584

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Débora Suzana Ramos de 

Moraes Armando - OAB:MT 15.874

 VISTOS.

1. Constato que foi tentada a citação do terceiro Daniel Mendonça Molina, 

por correio, a qual restou infrutífera.

2. Ao considerar que a inclusão do terceiro no feito se trata de matéria de 

ordem pública, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, 

informar o endereço que entende correto para fins de citação da parte, 

sob pena de extinção, conforme art. 76, §1º, I, do CPC/2015.

3. Apresentado novo endereço e sendo este nesta Comarca, CITE-SE o 

terceiro, por mandado, para contestar ação, no prazo de 15 (quinze) dias, 

observadas as advertências legais.

 4. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 152284 Nr: 2962-21.2011.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Honda S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eliene Gomes Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Andres Acevedo Ibanez 

- OAB:OAB/MT 22131/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Takishita Martins 

da Fonseca - OAB:MT 12.203-A

 VISTOS

1. A parte exequente requer a realização de consulta, via sistemas Infojud 

e Renajud, a fim de obter novos endereços da executada.

 2. INDEFIRO o pedido retro, uma vez que a parte executada já foi 

devidamente citada e decorrido o prazo para efetuar o pagamento do 

débito (fl. 110).

 3. Assim, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, 

apresentar planilha atualizada do débito e especificar o atos executórios 

pelos quais entende cabíveis para o prosseguimento do feito, observadas 

a ordem elencada no artigo 835, sob pena de extinção e arquivamento.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 181060 Nr: 2953-54.2014.811.0004

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcos José Zampieri

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Herondino Alves de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adilson Luiz Esteves Silva - 

OAB:MT 17.166

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tiago Canan - OAB:MT 9.180

 Vistos.

1. Os argumentos tecidos às fls. 313/334, não rendem ensejo à 

concessão do pedido liminar, porquanto já foram deliberados às fls. 

276/277, não havendo qualquer mudança fática para a alteração do 

entendimento deste magistrado. Portanto, INDEFIRO-O.

2. Acostada aos autos informação médica de que o requerido encontra-se 

em condições de saúde para participar da audiência (fls. 311/312), 

DESIGNO o ato de instrução para o DIA 21 DE MARÇO DE 2019, ÀS 

15h30min (HORÁRIO DE MATO GROSSO), visando o depoimento pessoal 

das partes e oitiva de testemunhas, conforme deliberado às fls. 285/288.

3. CUMPRA-SE nos moldes do determinado nos itens 31/33 de fls. 

285/288.

4. CERTIFIQUE-SE o cumprimento do item 28 de fl. 288.

 5. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 179828 Nr: 1797-31.2014.811.0004

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Herondino Alves de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jaime Rodrigues Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tiago Canan - OAB:MT 9.180

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Conceição Neves - 

OAB:MT 14.897, Júnior César Coelho da Silva - OAB:MT 19.199, 

Weliton Marcos Rodrigues de Oliveira - OAB:14005/MT

 Vistos.

1. Acostada aos autos informação médica de que o requerente 

encontra-se em condições de saúde para participar da audiência (fls. 

240/241), DESIGNO o ato de instrução para o DIA 21 DE MARÇO DE 2019, 

ÀS 16h30min (HORÁRIO DE MATO GROSSO), visando o depoimento 

pessoal das partes e oitiva de testemunhas, conforme deliberado às fls. 

227/230.
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2. CUMPRA-SE nos moldes do determinado nos itens 34/36 de fls. 

227/230.

3. CERTIFIQUE-SE o cumprimento do item 32 de fl. 230.

 4. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 283316 Nr: 9096-20.2018.811.0004

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rubens Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TAMIRIS JESIELI DE CARVALHO 

MACHADO - OAB:21227/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 14.Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, DEFIRO o 

pedido liminar e, via de consequência, DETERMINO a suspensão dos 

efeitos da ação executiva (Cód.: 40237) tão somente no que refere ao 

veículo I/FORD FOCUS 1.6L HA, combustível gasolina, cor prata, ano 

fabricação e modelo 2006/2007, placa JGV0490, chassi 

8AFDZZFHA7J031319, renavam 898728061, possibilitando a manutenção 

d e  p o s s e  d o  r e f e r i d o  a u t o m ó v e l  e m  f a v o r  d o 

embargante.15.TRANSLADE-SE cópia dessa decisão para os autos Cód.: 

40237. 16.CITE-SE o embargado para, querendo, apresentar contestação 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia (arts. 335, 336 e 344, 

todos do CPC/2015). 17.DEFIRO a gratuidade da justiça, nos termos do 

artigo 99, § 3º do CPC/2015.18.Expeça-se o necessário. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 292572 Nr: 14438-12.2018.811.0004

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Randon Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jair Kumm

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANA DE SOUSA ARAÚJO - 

OAB:21.229/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido manejado em conformidade com o § 12 do artigo 3° do 

Dec. Lei 911/69, trazido pela Lei 13.043/2014, CUMPRA-SE como na 

decisão de fls. 07, no endereço apresentado à fl. 06.

2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 292574 Nr: 14440-79.2018.811.0004

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Randon Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JK Serviços e Transportes Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANA DE SOUSA ARAÚJO - 

OAB:21.229/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido manejado em conformidade com o § 12 do artigo 3° do 

Dec. Lei 911/69, trazido pela Lei 13.043/2014, CUMPRA-SE como na 

decisão de fls. 09, no endereço apresentado à fl. 06.

2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 289891 Nr: 12950-22.2018.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Daniel de Oliveira Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celcita Batista Gregório, ELIDEANE BATISTA 

MOURA LIMA, Espólio de Donizete Rodrigues Moura, ITAMAR RODRIGUES 

DE MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS AURÉLIO RODRIGUES 

DOS SANTOS - OAB:17066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 14.Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, INDEFIRO o 

pedido de tutela de urgência. 15.Ao considerar a qualidade das 

impressões que acompanham a inicial, DETERMINO ao autor a juntada dos 

documentos em cópias legíveis, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

extinção, conforme art. 76, §1º, I, do CPC/2015. 16.CITEM-SE os 

requeridos, no endereço declinado na inicial, oportunidade em que 

deverão ser intimados para audiência de conciliação/mediação que 

DESIGNO para o dia 06 DE FEVEREIRO DE 2019, ÀS 14h30min (HORÁRIO 

DE MATO GROSSO).17.Nessa audiência as partes deverão se fazer 

acompanhar de seus advogados, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do § § 8º e 9º, ambos 

do art. 334, do CPC/2015.18.Não havendo a composição ou não 

comparecendo qualquer das partes, a partir da data da audiência terá 

início automático o prazo de 15 (quinze) dias para contestação, nos 

termos do art. 335, I, do CPC/2015. 19.Intimem-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 252685 Nr: 8125-69.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adenivaldo Lopes de Mello

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Águas de Barra do Garças Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pablo Carvalho de Freitas - 

OAB:GO 17.934

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Paulo Maia Teixeira - 

OAB:4705

 Vistos

1. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito, proposta pelas 

partes acima qualificadas.

2. A requerida às folhas 83/84 interpôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, 

visando esclarecer a decisão de fls. 321, que inverteu o ônus da prova 

em desfavor da empresa ré.

3. É O RELATÓRIO. DECIDO.

 4. Como se sabe, o artigo 1.022 do CPC/2015 dispõe que são cabíveis 

embargos de declaração quando a decisão ou sentença judicial for 

omissa, obscura ou contraditória ou contiver erro material, vejamos:

 “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão 

judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o 

juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

5. Verifico que a Decisão de fls. 81/82 compreende obscuridade em seu 

teor, vez que deixou de mencionar qual providência a requerida deve 

adotar em juízo para fins de comprovar a suposta legalidade da existência 

do débito.

6. Assim, é mister que sejam os embargos acolhidos para esclarecer a 

finalidade da inversão do ônus da prova, na forma requerida na inicial, no 

sentido de serem trazidos aos autos o demonstrativo de consumo do 

hidrômetro da residência do requerente, no período compreendido entre 

janeiro a julho de 2017, bem como o laudo técnico que atesta a 

irregularidade do aparelho no referido período.

DISPOSITIVO:

7. Posto isto, com base no art. 1.022 do CPC/2015, JULGO PROCEDENTES 

os embargos de declaração para esclarecer a decisão de fls. 81/82, item 

“11”, no intuito de que seja invertido o ônus da prova com o fito de terminar 

à parte requerida trazer aos autos documentos que atestem a legalidade 

do débito, em especial, extrato de consumo de janeiro a julho de 2017, 

além do laudo técnico elaborado na retirada do hidrômetro Y16S471623 da 

unidade consumidora de matrícula nº9879-5.

8. Por fim, cumpra-se a decisão de fls. 81/82.

9. Transcorrido o prazo assinalado, voltem-me conclusos para 

saneamento do feito.

10. Intimem-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva
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 Cod. Proc.: 292041 Nr: 14204-30.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: N. Bevilacqua Júnior, N. Bevilacqua Júnior, Nilo 

Bevilacqua Júnior, N. Bevilacqua Jinior Eireli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Batatão Comercial de Batatas Ltda, FIDC da 

Indústria Exodus Institucional

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEILA DA SILVA SOUSA 

FRANCO - OAB:OAB/MT 17.928/0, Wmarley Lopes Franco - OAB:MT 

3.353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 10.Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, DEFIRO o 

pedido de tutela de urgência e, por via de consequência, DETERMINO às 

requeridas suspender os efeitos do protesto proveniente das notas 

fiscais nº 158342 e 158343 (fl. 20/21), conforme documento de fl. 38, no 

prazo de 05 (cinco) dias.11.Para o caso de descumprimento dessa 

decisão, FIXO multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), com 

fundamento nos arts. 139, IV, 297, 536, §1º, todos do CPC/2015. 

12.CITEM-SE as requeridas, no endereço declinado na inicial, e 

INTIMEM-SE para audiência de conciliação / mediação que DESIGNO para o 

dia 13 DE FEVEREIRO DE 2019, ÀS 14h30min (HORÁRIO DE MATO 

GROSSO).13.Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar de 

seus advogados, oportunidade em que será buscada a composição entre 

as partes. A ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a 

aplicação de multa, nos termos do § § 8º e 9º, ambos do art. 334, do 

CPC/2015.14.Não havendo a composição ou não comparecendo qualquer 

das partes, a partir da data da audiência terá início automático o prazo de 

15 (quinze) dias para contestação, nos termos do art. 335, I, do CPC/2015. 

15.Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 213850 Nr: 11781-05.2015.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Eduardo dos Santos Penteado, Silvia Ramos 

Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Batista da Silva, Suely Aparecida Ferreira 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Domingos Savio de Souza - 

OAB:MT 18.722

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vanessa Cristina Moreira - 

OAB:MT 16.365

 Vistos.

1. Cuida-se de Ação Reivindicatória c/c Anulatória de Registro Imobiliário 

proposta pelo ESPÓLIO DE EDUARDO DOS SANTOS PENTEADO em 

desfavor de JOÃO BATISTA DA SILVA e SUELY APARECIDA FERREIRA, 

requerendo a anulação do registro imobiliário realizado pelo requerido com 

o consequente reconhecimento de propriedade dos lotes 09 e 10.

2. O feito foi sentenciado às fls. 175/176.

3. Após, a parte autora requereu o apensamento da presente ação ao 

inventário de cód. 7914-09.2012.811.0004, o qual tramita perante a 3ª 

Vara desta comarca, por “eventual ocorrência de conexão ou continência” 

(fl. 183).

 4. É O RELATÓRIO. DECIDO.

5. À reunião de ações por conexão, se faz necessário que os feitos a 

serem reunidos não tenham sido sentenciados, conforme dispõe o art. 55, 

§ 1º, do CPC/2015.

6. No caso dos autos, a presente ação já foi sentenciada, como se vê às 

fls. 175/176. Portanto, não existe razão para o apensamento destas ações 

por conexão.

7. Outrossim, também não faz sentido a reunião destas ações por 

continência. A continência tem como requisitos necessários a identidade 

de partes e a causa de pedir. A ação em tela versa se trata de anulatória, 

enquanto a outra ação consiste em um inventário. Logo, não há que se 

falar em causas de pedir comuns.

8. Ante o exposto, INDEFIRO o pleito de fl. 183.

9. Arquivem-se os autos.

10. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 268516 Nr: 18410-24.2017.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANO RODRIGUES DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO DUNICE PEREIRA 

BRITO - OAB:21822

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FREDERICO DUNICE P. BRITO - 

OAB:21.822

 9.Diante do exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE a pretensão deduzida nesta ação de busca e apreensão, 

para DECLARAR RESCINDIDO O CONTRATO entabulado entre as partes, 

consolidando nas mãos do BANCO BRADESCO S/A o domínio e a posse 

plena e exclusiva sobre o veículo apreendido, cuja apreensão liminar 

TORNO DEFINITIVA, em conformidade com as disposições contidas no art. 

3°, §1°, do Decreto-Lei 911/69, resolvendo o mérito da demanda, nos 

termos do art. 487, I, CPC/2015.10.LEVANTE-SE o depósito judicial, 

facultada a venda pelo autor, na forma do art. 2º do Decreto-Lei 911/69, e, 

se for o caso, cumpra-se o disposto na parte final do §1°, do art. 3º do 

referido Decreto-Lei, oficiando-se às repartições competentes para 

comunicar que o requerente está autorizado a proceder à transferência 

do bem a terceiro que indicar.11.CONDENO o requerido no pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, que FIXO em 10% sobre o 

valor atualizado da causa, com fundamento no art.85, §2º, 

CPC/2015.12.Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as 

baixas e anotações necessárias. 13.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 287349 Nr: 11477-98.2018.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A - Crédito, Financiamento & 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vandalusia Maria Cunha Siqueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO SCHULZE - OAB:7629

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão movida pelas partes 

supramencionadas.

2. A inicial veio instruída pelos documentos constantes às fls. 04/15 dos 

quais se destaca o contrato celebrado fls. 10/10-verso e notificação 

extrajudicial fls. 12/12-verso.

 É O RELATÓRIO. DECIDO.

3. Precipuamente, constata-se na petição inicial ausência do contrato 

social.

 4. Neste sentido, para que não seja extinto o processo sem julgamento do 

mérito, em virtude da ausência do contrato social, sendo que a extinção do 

feito deve ser considerada medida prematura e, mormente extrema, a ser 

evitada a todo custo, desta forma, revela-se inequívoca a determinação de 

emenda da inicial, estabelecendo assim o preenchimento dos requisitos.

5. Diante do exposto, FACULTO a emenda da exordial, nos termos do art. 

321 do CPC/2015, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial, para que junte aos autos o contrato social.

6. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 292345 Nr: 14355-93.2018.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Reinaldo Leite de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO DUNICE PEREIRA 

BRITO - OAB:21822

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS
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 1. Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO movida pelas partes 

acima mencionadas.

2. Colhem-se dos autos que, os documentos acostados à inicial 

demonstram a relação contratual entre autor e requerido, bem como a 

existência da inadimplência, conforme aviso de recebimento (AR) e 

instrumento de protesto, respectivamente acostados às fls. 30/31, 

caracterizando, portanto, inércia do requerido, traduzindo-se em 

constituição de mora.

 3. Como se sabe, para a concessão da liminar, por disposição legal, basta 

a comprovação da mora e do inadimplemento do devedor, requisitos 

elencados no parágrafo 2o, do 2o artigo e no artigo 3°, ambos do 

Decreto-Lei nº911/69.

4. Denota-se, ainda, no presente caso, que apesar de devidamente 

notificado sobre o atraso no pagamento (fls. 30/31) o Requerido continuou 

inadimplente e, portanto, devidamente constituída em mora.

5. Diante do exposto, DEFIRO A LIMINAR postulada e DETERMINO A 

BUSCA E APREENSÃO do veículo da marca/modelo HYUNDAI SANTA FÉ 

3.5, cor PRETA, ano/modelo 2010/2011, chassi: KMHSH81GDBU605833, 

RENAVAM: 00226410498, PLACA NWF-2760, conforme descrito na inicial.

 6. Executada a liminar, CITE-SE o Requerido para purgar a mora, no prazo 

de 05 (cinco) dias, e contestar a ação, em 15 (quinze) dias, conforme 

disposto art. 3°, §§ 2º e 3º, do Decreto-Lei 911/69, com a nova redação 

que lhe foi dada pela Lei 10.931/04.

7. O veículo ficará depositado com os representantes legais do 

requerente.

8. Caso os representantes legais do requerente não levantem o bem logo 

após a apreensão, este ficará a cargo do depositário deste Juízo, 

devendo o autor ressarcir eventuais gastos na manutenção do objeto 

apreendido, no prazo de 15 (quinze) dias.

9. Expeça-se o necessário.

10. Intime-se. Cumpra-se, com urgência.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 212399 Nr: 10905-50.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Regina Célia Côrtes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wagner Alves de Santana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adilson Luiz Esteves Silva - 

OAB:MT 17.166, DIGELSON GUEDES DE LIMA - OAB:15747, Paulo 

Emílio Monteiro de Magalhães - OAB:MT-8.988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wmarley Lopes Franco - 

OAB:MT 3.353

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ADILSON LUIZ 

ESTEVES SILVA, para devolução dos autos nº 10905-50.2015.811.0004, 

Protocolo 212399, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 218366 Nr: 1857-33.2016.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wagner Alves de Santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Regina Célia Côrtes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wmarley Lopes Franco - 

OAB:MT 3.353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adilson Luiz Esteves Silva - 

OAB:MT 17.166

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ADILSON LUIZ 

ESTEVES SILVA, para devolução dos autos nº 1857-33.2016.811.0004, 

Protocolo 218366, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 213940 Nr: 11844-30.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eleandro Antonio Marques Peres, Priscilla 

Souza Lima Caetano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LUCIANA SEVERINO 

NUNES PARREIRA, para devolução dos autos nº 11844-30.2015.811.0004, 

Protocolo 213940, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 290819 Nr: 13498-47.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jusceline Gomes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Freudes Dias Carneiro - 

OAB:MT 22.543

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LUCIANA SEVERINO 

NUNES PARREIRA, para devolução dos autos nº 13498-47.2018.811.0004, 

Protocolo 290819, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 290821 Nr: 13500-17.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elzamar Alves Duarte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Freudes Dias Carneiro - 

OAB:MT 22.543

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LUCIANA SEVERINO 

NUNES PARREIRA, para devolução dos autos nº 13500-17.2018.811.0004, 

Protocolo 290821, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 265830 Nr: 16670-31.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HAMIDA MOVEIS LTDA - ME, Hildeson Ferreira 

do Carmo, Said Hamida Carvalho, Suhaila Abder Rahim Mohammd, Raifa 

Ribeiro Hamida do Carmo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) KAYO RONNARO 

SILVA DIAS, para devolução dos autos nº 16670-31.2017.811.0004, 

Protocolo 265830, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 284259 Nr: 9645-30.2018.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HAMIDA MOVEIS LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, Hildeson Ferreira do 

Carmo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Augusto Santos de 

Souza - OAB:MT 20.350/O, Rafael Jara Bigio - OAB:MT 20194

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) KAYO RONNARO 

SILVA DIAS, para devolução dos autos nº 9645-30.2018.811.0004, 

Protocolo 284259, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 274858 Nr: 3998-54.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mariluce F. Dos Santos - ME, MARILUCE 

FARIAS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:MT 5.751, CLAUDIA COSTA FERREIRA FONSECA 

- OAB:18.582/O, KAYO RONNARO SILVA DIAS - OAB:22.433, PEDRO 

AUGUSTO SANTOS DE SOUZA - OAB:20.350/O, RAFAEL JARA BIGIO - 

OAB:20194/O

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) KAYO RONNARO 

SILVA DIAS, para devolução dos autos nº 3998-54.2018.811.0004, 

Protocolo 274858, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 2465 Nr: 1151-51.1996.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Clovis Barros Marques

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Camargo Soares Empreendimentos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Clóvis Barros Marques - 

OAB:MT 3579

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLY DE SOUZA FERREIRA - 

OAB:11.696-GO

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CLÓVIS BARROS 

MARQUES, para devolução dos autos nº 1151-51.1996.811.0004, 

Protocolo 2465, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 288004 Nr: 11844-25.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clovis Bernardo Machado, CLOVIS BERNARDO 

MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lais Daiane Magalhães 

Peres - OAB:MT 15.835

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LAIS DAIANE 

MAGALHÃES PERES, para devolução dos autos nº 

11844-25.2018.811.0004, Protocolo 288004, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 165809 Nr: 8028-45.2012.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: N. B. Magalhães - ME (Restaurante Comer Bem)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Charer Ahmad Fayad, Barra do Garças Futebol 

Clube

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edilzete Gomes Morais de 

Abreu - OAB:MT 15.984, Lais Daiane Magalhães Peres - OAB:MT 

15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alex Ferreira de Abreu - 

OAB:MT 18.260, Jorge Humberto Ramos Almeida dos Reis - 

OAB:13560/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LAIS DAIANE 

MAGALHÃES PERES, para devolução dos autos nº 

8028-45.2012.811.0004, Protocolo 165809, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 188790 Nr: 9318-27.2014.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PHCS, BPdGS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÍCCC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Freitas de 

Souza - Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Herica Christiana Martins 

Cardoso - OAB:MT 13.327, MAURICIO COSTA BARBOSA - 

OAB:19.457/MT

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do executado, para manifestar-se acerca do pedido 

de fls. 128, prazo CINCO dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 205687 Nr: 6992-60.2015.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGdMN, JGdM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMBN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eromar Barbosa Belém - 

OAB:7003/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Santana da Cunha 

- OAB:MT 6775-A, Bruna Santos Carvalho - OAB:19963/O, VIVIANE 

CECCATTO - OAB:16964

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerente, para, no prazo de CINCO dias, dar 

andamento ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 176513 Nr: 10502-52.2013.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACdSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Paulo Sousa Ribeiro - 

OAB:MT 15.816

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Paulo Sousa Ribeiro - 

OAB:MT 15.816

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do exequente, para manifestar-se acerca da certidão 

NEGATIVA de fls. 49, prazo CINCO dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 251938 Nr: 7630-25.2017.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JCLdS, TLCLdS, MRdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GdSL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gnota Maria Oliveira Alves - 

OAB:MT 18.120

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo 7630-25.2017.811.0004 – Código 251938Vistos. (...).Portanto, 

converto o inventário em arrolamento comum, previsto no artigo 664 do 

Código de Processo Civil, por ser o procedimento simplificado 

cogente.Intime a inventariante para apresentar, com suas declarações, a 

atribuição de valor aos bens do espólio e o plano da partilha, nos termos 

do artigo 664 do Código de Processo Civil.Após, venha aos autos 

comprovante de quitação do imposto de transmissão, nos termos do § 5º, 

do artigo 664, do Código de Processo Civil.Intime-se.Cumpra-se.Barra do 

Garças/MT, 29 de novembro de 2018.Carlos Augusto FerrariJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari
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 Cod. Proc.: 282939 Nr: 8846-84.2018.811.0004

 AÇÃO: Tutela Antecipada Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FCBA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Keccy Reiny de Olveira Freitas 

Lopes - OAB:MT 24.638

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 8846-84.2018.811.0004 - Cód. 282939

Vistos.

Trata-se de tutela provisória de urgência antecipada em caráter 

antecedente c/c guarda unilateral com pedido de alimentos em que 

Francielly Camilla Barros Alves, move em face de Fabricio Alves Costa.

Instado, o Ministério Público manifestou-se pela remessa dos autos ao 

Juízo de Aragarças/GO, nos termos do artigo 147 do Estatuto da Criança e 

do Adolescente.

 Apesar da parte requerente alegar que estava com a guarda de fato da 

criança, e que esta foi tomada e não foi devolvida a genitora, não há 

provas suficientes para que tal fato seja comprovado. Entretanto, é fato 

que a criança está sob os cuidados do pai e dos tios, na cidade de 

Aragarças/GO.

 Devido ao fato do menor estar sob cuidados do requerido, o qual não 

reside na cidade de Barra do Garças, e com fulcro no art. 147, II, do ECA, 

DETERMINO que os autos sejam remetidos à Comarca de Aragarças/GO, 

com intuito de assegurar os interesses do menor.

Barra do Garças/MT, 29 de novembro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 209086 Nr: 8957-73.2015.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WWdCeS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RdCS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880-MT, LUIZ DA CUNHA - OAB:12111/MT, Túlio Mortoza 

Lacerda - OAB:MT 15.039

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Onélia Francisca Guimarães 

- OAB:12.826/MT

 Código 209086

Vistos.

Tendo em vista o pedido de fls. 378, intime-se a parte requerida a se 

manifestar.

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Intime-se.

 Barra do Garças-MT, 09 de novembro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 263907 Nr: 15437-96.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DSDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RMdS

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 263907

Vistos.

Manifeste-se o autor acerca da certidão de fls. 45, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 21 de novembro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 246355 Nr: 3756-32.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MRBJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IBB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ene Carolina Ferreira Souza - 

OAB:22.477-MT, Gaspar Soares Mota Junior - OAB:OAB/SP 374.448, 

Marco Aurélio R. Santos - OAB:137409/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo Freitas de 

Souza - Defensor Público - OAB:, Defensoria Publica do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 Processo 3756-32.2017.811.0004 – Código 246355Vistos.Considerando a 

insuficiência de aparato jurídico que permita, de plano, julgamento 

antecipado de mérito, e buscando ofertar às partes a oportunidade de 

manifestações, produção e apresentação de provas, esclarecimentos e 

demais alegações pertinentes, a medida que se faz justa e conveniente é 

a designação de audiência de instrução e julgamento. Assim, DESIGNO 

audiência de instrução e julgamento para o dia 13 de fevereiro de 2019, às 

14h00min (MT).Ante a necessidade de se determinar, com vistas à 

discussão probatória no procedimento instrutório, o ponto controvertido da 

demanda, FIXO a controvérsia quanto aos alimentos pleiteados, devendo 

ser observado os requisitos legais de fixação do que é devido, bem como 

a incidência, no caso concreto, do binômio possibilidade de quem paga 

(alimentante) e necessidade de quem recebe (alimentando), de modo a 

satisfazer a demanda com a decisão mais justa possível.Intimem-se as 

partes para comparecerem ao ato designado, na data e horário acima 

especificados, advertindo-as da oportunidade em apresentar alguma 

questão de mérito ainda não discutida, bem como produzir as provas que 

julgarem necessárias.Intimem-se. Cumpra-se.Barra do Garças/MT, 21 de 

novembro de 2018.Carlos Augusto FerrariJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 185782 Nr: 6918-40.2014.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosalina Alves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Procópio Peixoto da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lindalva de Fátima Ramos- 

Defensora Pública - OAB:DP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cândido Teles de Araújo - 

OAB: 9.921-A/MT, Flávio Rafael de Jesus Costa Nasser - OAB:MT 

16.905

 Processo 6918-40.2014 – Código 185782Vistos.(...).No vertente caso, em 

que ao espólio atribui-se o valor de R$ 641.862,00 (seiscentos e quarenta 

e um mil, oitocentos e sessenta e dois reais) – referente à somatória de 

patrimônio positivo e negativo - torna-se imperativa a adoção do 

arrolamento comum e, por conseguinte, necessária a quitação dos tributos 

antes da partilha, que também se dá o processamento do lançamento e 

recolhimento do imposto de transmissão administrativamente.Portanto, 

converto o inventário em arrolamento comum, previsto no artigo 664 do 

Código de Processo Civil, por ser o procedimento simplificado 

cogente.Assim, a inventariante deve trazer plano de partilha aos autos a 

fim de possibilitar o julgamento.Por outro lado, eventual discussão acerca 

do valor efetivamente pago ou não a título de cessão dos direitos 

hereditários deverá ser feito nas vias ordinárias, uma vez que reclama 

d i l a ç ã o  p r o b a t ó r i a .  D e s s a  f o r m a ,  d e i x o  d e 

analisa-lo.Intime-se.Cumpra-se.Barra do Garças/MT, 21 de novembro de 

2018.Carlos Augusto FerrariJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 154286 Nr: 5891-27.2011.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valque Pinheiro Leite, Ronderson Batista Leite, Magno 
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Flávio Pereira, Edilay Batista Leite, Izailda Vieira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Francisco Peres Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DILERMANDO VILELA GARCIA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4275, Nelson José Bratti - OAB:MT 4.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo 5891-27.2011.811.0004 – Código 154286Vistos(...). Dessa 

forma, existindo cônjuge ou companheiro, que, no caso, é a Sra. Izailda 

Vieira da Silva, não deve ser nomeado inventariante outro herdeiro, 

consoante impõe o texto do inciso II, do artigo 617, do referido 

Código.Além disso, em análise dos autos, observa-se que até o momento 

o então nomeado inventariante, Sr. Valque Pinheiro Leite, não prestou as 

primeiras declarações, embora determinado pelo juízo em virtude de sua 

imprescindibilidade para o deslinde do processo de inventário.Portanto, 

destituo o Sr. Valque Pinheiro Leite e nomeio a Sra. Izailda Vieira da Silva 

como inventariante, devendo prestar as primeiras declarações em 20 

(vinte) dias, de modo que, somente após, serão intimados e ouvidos os 

herdeiros.Promova-se o desapensamento dos autos.Expeça-se o 

necessário.Intimem-se.Cumpra-se.Barra do Garças/MT, 12 de novembro 

de 2018.Carlos Augusto FerrariJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 291865 Nr: 14085-69.2018.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dolores Guimarães Brum

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de João Barcelos Brum

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Derly Silveira de Araujo - 

OAB:339.853 OAB/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 14085-69.2018.811.0004 – CÓDIGO Nº 291865

Vistos.

Trata-se de requerimento de abertura de inventário do espólio do falecido 

João Barcelos Brum, proposto por Dolores Guimarães Brum.

CUSTAS satisfeitas as fls. 14/16.

Nomeio como inventariante a requerente Dolores Guimarães Brum, que 

deverá ser intimada para prestar o compromisso em 05 (cinco) dias e a 

apresentar as primeiras declarações nos 20 (vinte) dias subsequentes à 

prestação do compromisso, observando-se o artigo 617, parágrafo único, 

e artigo 620 do Código de Processo Civil.

Feitas as primeiras declarações, com cópia, CITEM-SE os herdeiros e os 

legatários e INTIMEM-SE as Fazendas Públicas, o Ministério Público, se 

houver herdeiro incapaz ou ausente, e o testamenteiro, se houver 

testamento. Os herdeiros e os legatários serão citados pelo correio, 

observando-se o disposto no art. 247 do Código de Processo Civil, 

devendo, ainda, ser publicado edital, nos termos art. 626, § 1º, do mesmo 

diploma legal.

 Concluídas as citações, ABRA-SE vista às partes, em cartório, e pelo 

prazo comum de 15 (quinze) dias, para que se manifestem acerca das 

primeiras declarações, conforme preceitua o art. 627 do CPC. Após, 

venham-me conclusos para resolver eventual impugnação, como 

determina o § 1º do referido dispositivo, e, se for o caso, determinar a 

avaliação dos bens.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Barra do Garças-MT, 13 de novembro de 2018.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 223588 Nr: 5009-89.2016.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosalina Missias da Silva Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Valdir Borges Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberta Lourenço Silva - 

OAB:MT 20.409, Wesley Eduardo da Silva - OAB:MT 13.617

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 223588

Vistos.

Intime a inventariante a proceder às últimas declarações, oportunidade em 

que poderá emendar, aditar ou completar as primeiras declarações, 

conforme prescreve o artigo 636 do Código de Processo Civil, inclusive 

informando a respeito da ação de indenização cujo processo tramita 

perante a Justiça do Trabalho, de nº 0000675-59.2016.5.23.0026.

Após, intime os herdeiros a se manifestarem no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 14 de novembro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 190162 Nr: 10407-85.2014.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Higgor João da Cunha Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dilermando Vilela Garcia Filho, Espólio de 

Ernanne de Souza Carvalho, Marco Aurélio Miranda Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Priscila Tauil Adolfo - OAB:MT 

16.693, Rodrigo Tauil Adolfo - OAB:MT 8.208, WALLACE RIBEIRO 

BRAGA - OAB:5887-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILERMANDO VILELA GARCIA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4275, Paulo Sillas Lacerda - OAB:MT 4454-A

 Processo 10407-85.2014.811.0004 - Código 190162

SENTENÇA

Vistos.

 A ação é proposta por Higgor João da Cunha Carvalho em face de 

Dilermando Vilela Garcia Filho e espólio de Ernanne de Souza Carvalho, 

com pedido de anulação de instrumento público de procuração, outorgada 

para firmar acordo em inventário, cujo quinhão que seria conferido ao 

herdeiro requerente corresponde a R$570.000,00 (quinhentos e setenta 

mil reais), em razão de vício de consentimento por erro substancial.

Às fls. 51/59, o primeiro requerido oferece resposta aos pedidos iniciais, 

na qual alega a sua ilegitimidade em integrar o polo passivo da ação, além 

de, em suma, não ocorrer vício de consentimento do requerente no 

momento da transação.

Às fls. 62/76, o segundo requerido apresenta resposta à inicial, alegando 

a sua inépcia e a carência da ação por ser o espólio parte ilegítima a 

figurar no polo passivo da relação processual. No mérito, em síntese, 

defende que a procuração e a transação foram realizadas de maneira 

válida e legal, inexistindo motivos à anulação.

O requerente apresenta impugnações às contestações às fls. 105/111 e 

112/116.

 É o relatório do necessário.

Com amparo no artigo 354 do Código de Processo Civil, na hipótese de 

ocorrência das hipóteses previstas nos artigos 485 e 487, incisos II e III, 

do Código, passa-se ao julgamento conforme o estado que o feito se 

encontra.

 A pretensão cinge-se acerca da anulação do instrumento público de 

procuração, outorgada pelo requerente ao primeiro requerido a fim de, 

precipuamente, celebrar partilha amigável nos autos de inventário, de 

código 103056, em trâmite neste juízo.

Ocorre que a transação celebrada entre os herdeiros não foi homologada 

pelo juízo dos autos de inventário, em razão da petição juntada naqueles 

autos, que informa evidente prejuízo ao requerente, pleiteando, assim, a 

não homologação dos termos transacionados. Dessa forma, não produziu 

esta seus efeitos.

Igualmente, ao perceber o prejuízo da transação, o requerente revogou, 

em 04/11/2013, a procuração pública outorgada ao primeiro requerido, de 

modo a não repercutir mais em juízo ou, até mesmo, fora dele, e, também, 

a não possuir validade os atos praticados pelo requerido outorgado 

embasado no instrumento público ora revogado.

Deste modo, não havendo homologação da transação, esta não pode 

surtir efeitos judicial ou extrajudicialmente, não possuindo, inclusive, poder 

para partilhar entre os herdeiros os bens objetos de inventário.

Se não bastasse, o instrumento público de procuração foi revogado em 

04/11/2013, fazendo cessar a sua validade, de maneira que qualquer 

poder descrito naquele instrumento, assim como os atos, a partir da data 

da anotação da escritura, tornam-se sem efeitos em juízo ou fora dele.

Embora em impugnação, de fls. 112, o requerente justifique o pedido de 

anulação em razão de ter poder a procuração de produzir efeitos 
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extrajudiciais atinentes à transação entre as partes, esta não prospera, 

uma vez que a partilha dos bens do espólio somente se dá no 

procedimento de inventário em trâmite neste juízo. Além do mais, para que 

possa a transação repercutir judicialmente, necessita-se de que os 

herdeiros estejam em comum acordo com os termos apresentados, o que, 

também, não é o caso.

Portanto, não há razão para ver-se anulado ato jurídico que não produziu 

e está inapto a produzir qualquer resultado jurídico e legal, mormente em 

relação à partilha dos bens do espólio, fazendo-se desnecessário o 

pronunciamento judicial neste sentido.

Diante do exposto, tendo em vista a desnecessidade do pronunciamento 

judicial acerca do pedido inicial, em razão de o instrumento público de 

procuração ser ineficaz à produção de qualquer efeito em juízo ou fora 

dele, bem como não produziu repercussão na esfera jurídica, julgo extinto 

o processo sem o julgamento do mérito, por ausência de interesse de agir, 

com fundamento nos artigos 354 e 485, VI, do Código de Processo Civil.

 Condeno o autor ao pagamento de custos processuais e honorários 

advocatícios, os quais são fixados em R$1.000,00 (um mil reais), para os 

procuradores de cada réu, por apreciação equitativa, nos termos do artigo 

85, §8º, do Código de Processo Civil.

 Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de costume.

Publique-se.

Registre-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 13 de novembro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 154155 Nr: 5704-19.2011.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DdSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdFPL, VPL, MFPL, RBL, RPPdS, EBL, IS, JCL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luiz Soares Bernardes - 

OAB:MT 13.613, Vinicius de Oliveira Ribeiro - OAB:13.777/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILERMANDO VILELA GARCIA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4275, Luciana Neves e Silva - OAB:12.662

 Processo 5704-19.2011.811.0004 – Código 154155

Vistos.

Tendo em vista que o réu José Claudino Leite, citado, não ofereceu 

contestação, conforme certidão de fls. 124, decreto-lhe a revelia, 

entretanto, sem a produção de seus efeitos, haja vista a hipótese do 

inciso I, do artigo 345, do Código de Processo Civil.

Oportunizo as partes para que, em 05 (cinco) dias, informem se há, ainda, 

outras provas que pretende produzir, especificando-as e justificando-as.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 13 de novembro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 103056 Nr: 8060-21.2010.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marco Aurélio Miranda Carvalho, Higgor João da Cunha 

Carvalho, Nilvazi Gondim Miranda Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ernanne de Souza Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luiz Lopes Ferreira - 

OAB:MT 18.599, DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO - OAB:OAB/MT 

4275, Paulo Emílio Monteiro de Magalhães - OAB:MT-8.988, Paulo 

Sillas Lacerda - OAB:MT 4454-A, Priscila Tauil Adolfo - OAB:MT 

16.693, Rodrigo Tauil Adolfo - OAB:MT 8.208, WALLACE RIBEIRO 

BRAGA - OAB:5887-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo 8060-21.2010.811.0004 – Código 103056

Vistos.

Proceda-se a avaliação judicial dos bens do espólio para os fins do artigo 

630 e seguintes do Código de Processo Civil, observando-se o disposto 

nos artigos 872 e 873 do Código.

Após, intimem-se os herdeiros e a Fazenda Estadual para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestarem-se sobre o laudo de avaliação, na forma do 

artigo 635 do Código Processual Civil.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 13 de novembro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 289053 Nr: 12445-31.2018.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RDSS, FdSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LJdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olavo Luiz de Arruda - OAB:MT 

23.773

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo 12445-31.2018.811.0004 – Código 289053

Vistos.

Trata-se de Ação de Execução de Alimentos proposta por R. da S. de S., 

menor impúbere representado neste ato por Fabiana da Silva Paulo, em 

face de Lauri Jose de Souza.

Alega o autor que em 27.09.2005 as partes acordaram em audiência dos 

autos de investigação de paternidade n° 3544-31.2005.811.0004 o qual 

versou acerca da pensão alimentícia do menos fixada em ½ (meio) salário 

mínimo vigente no país.

 Expõe modificação da situação financeira de ambos os genitores, a forma 

de embasar o pedido de revisional do valor paga a título de alimentos ao 

menor.

Traz planilha as fls. 07 e sobre esse valor requer execução pelo rito do 

art. 528 do CPC. Traz segunda planilha as fls. 09 e desse valor requer a 

execução pelo rito do art. 513 do CPC.

Requer antecipação de tutela para a majoração da pensão alimentícia no 

importe de 30% dos rendimentos na folha de pagamento do requerido.

É o relatório do necessário.

 Decido.

Efetivamente o CPC traz a possibilidade da cumulação de pedidos contra o 

mesmo réu , mesmo que não haja conexão. Entretanto há o pressuposto 

que tais pedidos não sejam incompatíveis entre si.

In casu, o autor requereu 3 (três) pedidos de ritos antagônicos entre si, 

sendo um cumprimento de sentença que deve correr nos mesmos autos 

do título judicial, uma execução de alimentos pelo rito da prisão e uma 

revisional de alimentos que se processa pelo procedimento ordinário, 

motivo pelo qual se torna impossível a tutela jurisdicional da forma 

almejada.

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

emendar a inicial de forma a regularizar o tramite processual a ser 

processado, sob pena de indeferimento da exordial e a extinção da ação 

na forma do 485, I e V.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 12 de novembro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 284248 Nr: 9640-08.2018.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROT, VSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo 9640-08.2018.811.0004 – Código 284248

Vistos.

Em obediência ao artigo 99, §2º, do Código de Processo Civil, em que 

prescreve que o pedido poderá ser indeferido se houver nos autos 
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elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a 

concessão de gratuidade, devendo, no entanto, antes de indeferir o 

pedido, ser determinado à parte a comprovação do preenchimento dos 

referidos pressupostos, e considerando o não atendimento de tal 

determinação pela parte autora, deve ser o pedido de gratuidade da justiça 

indeferido.

Cumpre esclarecer que, quando a parte autora é menor de idade, a 

aferição da capacidade econômica se faz com base nos rendimentos de 

seu representante legal. Dessa forma, compete à autora trazer elementos 

mínimos que comprovem os rendimentos de seu representante, sob a 

pena de desvirtuamento do instituto da gratuidade da justiça e de utilização 

de forma indevida por aqueles que dele não necessitem. Isso porque a 

prestação de alimentos aos menores de idade é direito indisponível e 

irrenunciável, de modo que é devido não apenas para aqueles que 

possuem situação de miserabilidade jurídica, mas para todos os menores, 

incluindo-se àqueles que possuem boas condições financeiras.

Sendo assim, por não haver nos autos qualquer elemento hábil a 

assegurar o benefício da gratuidade da justiça, ônus que lhe cabia, fazer 

prova mínima da miserabilidade jurídica, INDEFIRO a concessão da justiça 

gratuita.

INTIME-SE a parte autora a recolher, no prazo de 10 (cinco) dias, as 

custas processuais correspondentes, sob a pena de indeferimento da 

inicial.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 21 de novembro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 287639 Nr: 11624-27.2018.811.0004

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PVPF, LPO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FFF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRIVANIA DA SILVA CUNHA 

TEIXEIRA - OAB:23006-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo 11624-27.2018.811.0004 – Código 287639

Vistos.

No artigo 99, §2º, do Código de Processo Civil, prescreve que o pedido 

poderá ser indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a 

falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, deve-se, 

no entanto, antes de indeferir o pedido, ser determinado à parte a 

comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos, conforme 

feito a fl. 12.

Foi juntado aos autos documentos de fls.14/15 para comprovar o 

preenchimento dos requisitos, entretanto depreende-se da análise dos 

referidos documentos indícios de recursos suficientes para arcar com o 

fardo incumbido ao autor das custas e taxas iniciais. Dessa forma, 

INDEFIRO a gratuidade pleiteada.

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

custas e taxas judiciais, sob pena de indeferimento da peça exordial, ou 

requer o que entender de direito.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 12 de novembro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 259520 Nr: 12543-50.2017.811.0004

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JGdSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kátia Gobatti Calça - OAB:MT 

13.745, Paulo Henrique Gomes Marques - OAB:MT/20.607-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandra Peixoto do 

Carmo - OAB:OAB/MG 92.827, Bruno Rodrigues de Oliveira - 

OAB:OAB/MG 39.787, JULIANA ROSSI THOMAZ FERRARI - 

OAB:187602, Mairla Siqueira de Almeida - OAB:OAB/MG 174.837

 Processo 12543-50.2017.811.0004 - Código 259520

Vistos.

Tendo em vista que a parte ré ofereceu contestação às fls. 38/ss, 

oportunizo as partes para que, no prazo de 05 (cinco) dias, informem se 

ainda há outras provas que pretendem produzir, devendo especifica-las e 

justifica-las, podendo o feito ser julgado no estado em que se encontra.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 21 de novembro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 249091 Nr: 5594-10.2017.811.0004

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NLA, LLdSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WBA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pablo Leonardo Cantuário de 

Abreu - OAB:21440/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo 5594-10.2017.811.0004 – Código 249091

Vistos.

Considerando a insuficiência de aparato jurídico que permita, de plano, 

julgamento antecipado de mérito, e buscando ofertar às partes a 

oportunidade de manifestações, produção e apresentação de provas, 

esclarecimentos e demais alegações pertinentes, a medida que se faz 

justa e conveniente é a designação de audiência de instrução e 

julgamento. Assim, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o 

dia 06 de fevereiro de 2019, às 15h00min (MT).

Intimem-se as partes para comparecerem ao ato designado, na data e 

horário acima especificados, advertindo-as da oportunidade em 

apresentar alguma questão de mérito ainda não discutida, bem como 

produzir as provas que julgarem necessárias.

Intime-se o Ministério Público.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 12 de novembro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 197121 Nr: 1941-68.2015.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DLWB, KFW

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VLB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nayane da Cruz Machado - 

OAB:19.902 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Yvanhoe Braga 

Moura - OAB:25325/O/MT, Clever Carmo Silva Neto - 

OAB:24083-0/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

Terceira Vara Cível

Autos n. 1941-68.2015.811.0004 (197121)

 Vistos.

Certifique-se que a certidão de fl. 174 foi cumprida.

Em caso positivo, intime-se o Ministério Público.

 Em caso negativo, intime-se a parte autora para se manifestar acerca da 

petição de fls. 171/173 e intime-se o Ministério Público.

 Barra do Garças/MT, 13 de novembro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari
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 Cod. Proc.: 204606 Nr: 7949-61.2015.811.0004

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Edson Nolasco Guimarães, Edson 

Nolasco Guimarães Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cinara Campos Carneiro - 

OAB:MT 8.521

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aridaque Luís Neto - 

OAB:MT 3.252, Josias Alves Vitor Trindade - OAB:MT 16.506

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença. Nos termos do artigo 523 e 

seguintes do Código de Processo Civil, intime o executado para efetuar o 

pagamento.

Intime-se. Cumpra-se.

 Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 236674 Nr: 13924-30.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Araceles Peripolli Rossato

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT, Estado de 

Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sidney Rodrigues de Lima - 

OAB:MT 16.653

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pollyana Machado de 

Moraes Varjão - OAB:MT 14.025

 Certifico que decorreu o prazo da intimação de folhas 140 sem 

manifestação da parte requerente, conforme o mandado de intimação de 

folhas 142/143, juntado aos autos em 10/10/2018 (fls. 03).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 287932 Nr: 11802-73.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celio Moraes de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, Município de Barra do 

Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mônica Larisse Alves Araújo - 

OAB:MT 14.130, Tayná Maria de Sousa Santos - OAB:MT 16.065

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tânia de Fátima Fante Cruz - 

OAB:MT 3.378

 Vistos.

Por ora, fica mantida a decisão proferida as fls. 80/81.

 Certifique se há efeito suspensivo no recurso anunciado. Em caso 

positivo, suspenso ficarão os autos. Em caso negativo, tendo em vista a 

não comprovação nos autos, diga o autor em 05 (cinco) dias.

 Sem prejuízo, cumpra-se a decisão de fls. 116.

Intimem-se. Cumpra-se

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 5041 Nr: 1219-64.1997.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vale do Araguaia Veículos e Peças Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA P. SIQUEIRA DE 

MESQUITA - OAB:000000000000000, Procurador do Estado de Mato 

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiano Xavier da Silva - 

OAB:SP 217.166, JOICY SOARES BORGES - OAB:, RICARDO TIBÉRIO - 

OAB:

 PROCESSO CÓD. 5041

Vistos.

Trata-se de execução fiscal movida pela Fazenda Pública Estadual em 

face de Vale do Araguaia Veículos e Peças Ltda.

Deferido o requerimento retro e realizada a busca de ativos em nome do 

executado, via sistema BACENJUD, esta restou infrutífera, conforme 

comprovante anexo.

 Dessa forma, em face da ausência de bens, intime-se o exequente para 

se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias, indicando bens passíveis de 

penhora, sob pena de arquivamento do feito.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Barra do Garças/MT, 26 de novembro de 2018.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 171813 Nr: 4613-20.2013.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renato Mazurek

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andréa Carolina Coelho 

Magrini - OAB:MT 9.579 - B, Celso Martins Spohr - OAB:MT 2.376, 

DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO - OAB:OAB/MT 4275, Emerson 

Ferreira Coelho Souza - OAB:MT 13.632, Necy Araújo Lustosa 

Vieira - OAB:MT 7.491-A, Onildo Beltrão Lopes - OAB:MT 2.770, 

Tânia de Fátima Fante Cruz - OAB:MT 3.378, Thais Assunção 

Nunes - OAB:GO 21.991

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Saldanha Farias - 

OAB:MT-15.512, Joaquim Rocha Dourado - OAB:MT 15.076-A, Rafael 

Mazurek - OAB:

 PROCESSO CÓD. 171813

Vistos.

Trata-se de execução fiscal movida pelo Município de Barra do Garças em 

face de Renato Mazurek.

 Foi deferido o pedido de informações acerca da existência de ativos 

financeiros em nome do executado, conforme extrato em anexo.

Entretanto, considerando que o total encontrado sequer custeia as 

providências burocráticas da execução, desbloqueio o valor de R$5,33. 

Assim, reputo não haver valores consideráveis para bloqueio.

 Dessa forma, em face da ausência de bens, intime-se a parte exequente 

para se manifestar indicando bens passíveis de penhora ou requerendo o 

que entender de direito.

Cumpra-se.

 Barra do Garças/MT, 26 de novembro de 2018.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 57856 Nr: 1424-78.2006.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRO DE RECUPERAÇÃO AUTOMOTIVA 

LTDA, Antônio Pereira Alves, WELLINGTON PEREIRA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR DA FAZENDA 

PÚBLICA ESTADUAL - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mirelle Pereira Alves - 

OAB:MT 14.989

 Vistos.

 Defiro o pedido de suspensão requerido às fls. 120.

Decorrido o prazo, diga o exequente.

 Conclusos.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 63531 Nr: 6605-60.2006.811.0004

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

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103873/12/2018 Página 74 de 948



DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AJJ-M, AdJJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA BEATRIZ CORRÊA DA 

COSTA S. SOARES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandra Kelly Chaves 

Sbrissa - OAB:8.963, Paulo Emílio Monteiro de Magalhães - 

OAB:MT-8.988

 Autos de Cód. 63531

VISTOS.

Consultando o sistema Renajud, verifica-se que o veículo Fiat Uno Mille 

não se encontra mais em nome da executada, sobre os bens móveis 

encontrados, diga a exequente onde estes se encontram caso queira 

requerer expedição de mandado de penhora e avaliação, uma vez que a 

restrição inserida é provisória para prevenir direito de terceiros e evitar 

dissipação de bens, destacando que a penhora se dá nos moldes dos 

artigos 837 e seguintes do Código de Processo Civil.

Caso seja requerido e apresentado o endereço, defiro desde já a penhora 

e avaliação.

No entanto, se a exequente não apresentar a localização dos bens, 

suspendo o feito, pelo prazo de 01 (um) ano, nos termos do artigo 40 da 

Lei de Execução Fiscal, com o respectivo levantamento da restrição dos 

veículos.

E ainda, intime-se pessoalmente a executada para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, informar nos autos o CPF/CNPJ, bem como dados bancários, para 

expedição de alvará judicial para levantamento de valor bloqueado.

 Intime-se.

Barra do Garças-MT, 27 de novembro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 81860 Nr: 9147-80.2008.811.0004

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joel Lourenço de Oliveira, Júlio Garcia 

Mercado, Carlos Alberto Irineu Silva, Diana Rodrigues Ribeiro, Joelma 

Conceição de Oliveira, Orleína Carneiro Ferri, Fábio Faleiro Barbosa, Elza 

Alves de Oliveira, Gentil Evangelista do Carmo, Marcos Rafael Pinto da 

Silva, Alberto Luis de Araújo, Nilson Pimentel de Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO GONÇALVES - 

OAB:2711-A, ANDRÉ OVELAR - OAB:8.342, CLAUDIO HENRIQUE 

DELFINO QUEIROZ - OAB:, EDILAINE CAETANO DA SILVA - 

OAB:24584/GO, ELÍDIA PENHA GONÇALVES - OAB:2886-MT, GEVANI 

MENDONÇA DE FREITAS - OAB:11.47/A, ISMERINO RORIZ SOARES DE 

CARVALHO E TOLEDO - OAB:23020/DF, Joaquim José Abinader 

Guedes da Silva-DP - OAB:1366, JUDERLY S.VARELLA JUNIOR - 

OAB:7298/MT, ROLDÃO BARBOSA DA SILVA NETO - OAB:, SALK 

SILVA DE SOUZA - OAB:7077, WILSON JOSÉ RIBEIRO - OAB:12733

 Decisão Autos de cód. 81860 3. Dispositivo a) Expeça-se precatória para 

a inquirição das testemunhas de acusação arroladas em sede de 

denúncia, atentando-se ao endereço indicado em fl. 3261; b) Intimem-se, 

por DJE, as defesas técnicas dos réus Gentil Evangelista do Carmo, 

Joelma Conceição de Oliveira e Orleina Carneiro Ferri para que em 15 

(quinze) dias apresentem desistência das testemunhas apresentadas em 

sede de defesa inicial, ou endereço atualizado para a expedição das 

comunicações processuais, notificando-os que, em caso de silêncio 

processual, irá ser presumida a desistência quanto à prova; c) Indefiro a 

diligência requisitada pelo Ministério Público por se tratar de ônus da 

acusação. Barra do Garças, 14.11.2018 Douglas Bernardes Romão Juiz 

de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 289044 Nr: 12440-09.2018.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Firmino César da Silva Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Em 29.11.2018, às 13hrs15min (MT), na sala de audiências, presente o 

MM. Juiz de Direito Douglas Bernardes Romão, Promotor de Justiça Wdison 

Luiz Franco Mendes, e o Defensor Público Edemar Barbosa Belem. 

Realizado o pregão, presente o réu. Realizada a oitiva de Eduarda Cristina 

Oliveira Gomes e Maria Teixeira Gomes como informantes. Realizada a 

oitava das testemunhas Wellython Gomes de Sousa e Marielly Gomes de 

Oliveira. O Ministério Público insiste na oitiva das testemunhas faltantes 

Andre Bressan Vieira, Manoel Itamar Alves Silva e Luana Luiza Nunes. 

Após, o MM. Juiz, decidiu: “1. Designo audiência de continuação para a 

oitiva das testemunhas Andre Bressan Vieira, Manoel Itamar Alves Silva e 

Luana Luiza Nunes para a data de 10.01.2019, às 13hrs (MT). 2. 

Expeça-se mandado de condução coercitiva em desfavor da testemunha 

Manoel Itamar Alves Silva, uma vez que devidamente intimado. 3. 

Expeça-se mandado de intimação para Luana Luiza Nunes, conforme 

endereço indicado em fl. 85. 4. Requisite-se a presença do réu. 5. Venham 

aos autos, cópia da audiência de custódia, bem como da decisão que 

decretou a prisão preventiva do réu.” Nada mais havendo a tratar, foi 

encerrado o presente termo que vai assinado por todos os presentes em 

audiência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 286911 Nr: 11176-54.2018.811.0004

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dionathan dos Santos Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvana Paula Gomes - 

OAB:37682/GO

 Sentença Autos nº 11176-54.2018.811.0004 (cód. 286911) 3. Dispositivo 

a) Condeno o denunciado Dionathan dos Santos Ferreira como incurso na 

sanção do art. 33, caput, Lei 11.343/06, aplicando-lhe a pena de em 5 

(cinco) anos de reclusão, a ser cumprida no regime inicialmente fechado; 

b) Custas pelo réu; c) Condeno o denunciado ao pagamento de 500 dias 

multa, na razão de 1/30 do salário mínimo o dia-multa; d) Nego o direito de 

recorrer em liberdade; e) Declaro o perdimento em favor da União dos 

bens indicados nos itens ‘2’, ‘3’ e ‘5’, do termo de apreensão de fl.6. f) 

Cientifique-se o Senad; g) Não havendo resposta pelo Senad, em seis 

meses, leiloem-se os bens, não havendo pretendentes, sejam doados e, 

não havendo donatários, sejam destruídos; h) Destruam-se as drogas, 

bem como o objeto contidos no item, ‘4’ do termo de fls.6; i) Devolvam-se o 

capacete de cor preta e os documentos pessoais, exceto a CNH, que 

deverá ser retida, pelo prazo da pena; j) Condeno o denunciado a 

inabilitação para dirigir veículo, pelo período da pena, nos termos do artigo 

92, III, CP; k) Na intimação do réu quanto à sentença, seja cumprido o art. 

1.421, CNCGJ-TJMT; l) Com o trânsito em julgado: 1) comunique-se à 

Justiça Eleitoral (art. 15, inc. III, CF/88); 2) forme-se o Executivo de Pena; 

m) Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Arquive-se, após o 

trânsito em julgado e ultimadas as determinações supra. Barra do 

Garças/MT, 29.11.2018 Douglas Bernardes Romão Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 277230 Nr: 5566-08.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Éder Ferreira Vilela

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Decisão

Autos nº 277230

1. Relatório

 Trata-se de executivo de pena, instaurado em desfavor de Éder Ferreira 

Vilela, nascido em 16.06.21982, filho de Antônia Vilela Ferreira e Antônio 

Ferreira, ostentando a seguinte guia de execução penal:

a) Guia de fls. 05/05-v: Pena: 01 (um) de reclusão e 10 (dez) dias-multa; 

Regime: semiaberto; Crime: art. 155, caput, do Código Penal; Prisão em: 
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18.12.2011; Relaxamento em: 18.12.2011; Data do fato: 18.12.2011; 

Suspensão pelo art. 366, CPP: não houve; Recebimento da denúncia: 

05.07.2013; Sentença: 06.02.2016; publicação da sentença: 06.02.2016; 

Substituição: Não houve; Intimação pessoal da sentença: 26.02.2016; Data 

de julgamento de recurso de apelação: 31.08.2016; Trânsito em julgado 

para o Ministério Público: 22.02.2016; Trânsito em julgado para defesa e 

réu: 14.10.2016.

 Conforme decisão de fl. 39, foram fixadas as condições a serem 

cumpridas pelo reeducando no regime semiaberto, a saber, 

comparecimento mensal em juízo e recolhimento domiciliar noturno.

 Sobreveio informação de internação do reeducando junto à Comunidade 

Assistencial Terapêutica Casa de Davi desde a data de 18.03.2018.

 Diante disto, o Ministério Público manifesta pela substituição da condição 

obrigatória de comparecimento pessoal em juízo pela internação para 

tratamento toxicológico adequado.

2. Fundamentos

 Nos termos do art. 1°, da Lei de Execuções Penais, a pena tem por 

objetivo a harmônica reintegração social do reeducando e, nesse passo, 

conceder ao reeducando estímulos ao tratamento contra 

toxicodependência daquele que se enveredou no mundo do crime 

exatamente por estar impulsionado pelo consumo de drogas é a medida 

mais acertada.

 Deste modo, acolho o parecer ministerial em sua integralidade, alterando a 

condição de comparecimento mensal em Juízo pela internação do 

reeducando em clínica de reabilitação.

 Em tempo, oficie-se à direção da Comunidade Assistencial Terapêutica 

Casa de Davi, para que encaminhe mensalmente relatório do tratamento ao 

qual o reeducando está sendo submetido, ou eventual desinternação pela 

conclusão ou abandono do tratamento.

 Intime-se, o reeducando, informando-lhe que, quando de sua 

desinternação, deverá reapresentar-se regularmente em juízo para 

justificar suas atividades.

3. Dispositivos

a) Defiro parecer ministerial, alterando a condição de comparecimento 

mensal em juízo pela internação do reeducando em clínica de reabilitação.

b) Oficie-se à direção da Comunidade Assistencial Terapêutica Casa de 

Davi, para que encaminhe mensalmente relatório do tratamento ao qual o 

reeducando está sendo submetido, ou eventual desinternação pela 

conclusão ou abandono do tratamento.

c) Intime-se, o reeducando, informando-lhe que quando de sua 

desinternação deverá reapresentar-se regularmente em juízo para 

justificar suas atividades.

d) Intimem-se. Cumpra-se.

Barra do Garças, 28.11.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 282307 Nr: 8472-68.2018.811.0004

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edgar Pereira Costa, Robison Carlos de 

Oliveira, Marcos Junior Reckziegel Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA PEREIRA DOS 

SANTOS NEVES - OAB:MT20056/O, Defensoria Publica do Estado de 

Mato Grosso - OAB:, João Rodrigues de Souza - OAB:MT 5.876

 Em 29.11.2018, às 17hrs30min (MT), na sala de audiências, presente o 

MM. Juiz de Direito Douglas Bernardes Romão, Promotor de Justiça Wdison 

Luiz Franco Mendes, o Defensor Público Edemar Barbosa Belem e o 

Advogado Sidnei Rodrigues de Lima (OAB/MT-16.653). Realizado o 

pregão, presente o réu Edgar Pereira Costa. Realizada a oitiva da 

testemunha Raimundo Oliveira Silva Neto. Realizado o interrogatório do réu 

Edgar Pereira Costa. O Ministério Público desiste da oitiva de Alberto 

Maximo Pereira de Novais. A defesa técnica desiste da oitiva das 

testemunhas Janice Rabaiolli e Fabricio Burjack. Após, o MM. Juiz, decidiu: 

“1. Homologo a desistências das testemunhas Alberto Maximo Pereira de 

Novais, Janice Rabaiolli e Fabricio Burjack. 2. Decreto a revelia do réu 

Marcos Junior Reckziegel Gonçalves. 3. Vistas às partes para alegações 

finais por memoriais.” Nada mais havendo a tratar, foi encerrado o 

presente termo que vai assinado por todos os presentes em audiência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 218250 Nr: 1779-39.2016.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diego Natan Moreira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO GOMES PIAUI - 

OAB:6633-A, Ozair Silva Proto - OAB:MT 4.571

 Em 29.11.2018, às 16hrs25min (MT), na sala de audiências, presente o 

MM. Juiz de Direito Douglas Bernardes Romão, Promotor de Justiça Wdison 

Luiz Franco Mendes, e o Advogado Ozair Silva Proto (OAB/GO-12.196). 

Realizado o pregão, presente o réu. Registrada a presença da estudante 

de direito Thays Kateryne de Moraes Martins. Realizada a oitiva das 

testemunhas Romário Silva Heitze, Luciano Severino da Silva e Patricia 

Duarte Nunes. Realizado o interrogatório do réu. Após, o MM. Juiz, decidiu: 

“1. Vistas às partes para alegações finais por memorias.” Nada mais 

havendo a tratar, foi encerrado o presente termo que vai assinado por 

todos os presentes em audiência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 263225 Nr: 15010-02.2017.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Guilherme Camerino de Carvalho e Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Em 29.11.2018, às 15hrs19min (MT), na sala de audiências, presente o 

MM. Juiz de Direito Douglas Bernardes Romão, Promotor de Justiça Wdison 

Luiz Franco Mendes, e o Defensor Público Edemar Barbosa Belem. 

Realizado o pregão, presente o réu. O Ministério Público insiste na oitiva 

das testemunhas faltantes Aleksan Blosfeld Aguiar e Uendel Marques de 

Alencar. Após, o MM. Juiz, decidiu: “1. Designo audiência de continuação 

para a oitiva das testemunhas Aleksan Blosfeld Aguiar e Uendel Marques 

de Alencar para a data de 19.02.2019, às 15hrs (MT). 2. Requisitem-se as 

testemunhas militares. 3. Sai o réu devidamente intimado.” Nada mais 

havendo a tratar, foi encerrado o presente termo que vai assinado por 

todos os presentes em audiência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 231912 Nr: 10399-40.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jussânio Alves Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Em 29.11.2018, às 15hrs44min (MT), na sala de audiência, presente o MM 

Juiz de Direito Douglas Bernardes Romão, Promotor de Justiça Wdison 

Luiz Franco Mendes e o Defensor Público Edemar Barbosa Belem. 

Presente o reeducando Realizada a justificação. Após, o MM Juiz, em 

áudio, decidiu: “1. Determino a confecção de novo cálculo de pena com 

data base em 29.11.2018, anotando como pena cumprida o único período 

em que compareceu em juízo, abril de 2017. 2. Mantenho inalteradas as 

condições para cumprimento de pena do regime aberto, fixadas em 

decisão de fl. 69. 3. Solicite-se guia de execução penal dos autos de 

código 254919, junto à Segunda Vara Criminal desta Comarca. 4. Sai o 

reeducando intimado para dar imediato cumprimento das condições.” Nada 

mais havendo a tratar, foi encerrado o presente termo que vai assinado 

por todos os presentes em audiência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 240405 Nr: 16608-25.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neurélio Alves Carneiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio Alves de Sousa 
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Filho - OAB:MT 6.293-A, Hélio Fernando de Almeida Gomes - 

OAB:9.889/GO

 Decisão

Autos nº 240405

 Trata-se de executivo de pena, oriundo da 2ª Vara Criminal da Comarca 

de Barra do Garças- MT, instaurado contra o reeducando Neurélio Alves 

Carneiro, nascido em 06.02.1965, filho de Ormezino Carneiro Prado e 

Venir Francisca Alves Carneiro, ostentando a seguinte guia de execução 

penal:

a) Guia definitiva de fls.02/02-v: Pena: 01 (um) ano de detenção; Crime: 

art. 129, §9° do Código Penal com as implicações da Lei n° 11.340/06; Data 

do fato: 26.01.2015; Prisão em: 26.01.2015 e Soltura em: 26.01.2015; 

Suspensão pelo art.366, do CPP: não houve; Recebimento da denúncia: 

10.08.2015; Sentença: 31.03.2016; Substituição: prestação de serviços à 

comunidade; Data do julgamento da apelação defensiva: não houve; 

Trânsito em julgado para o MP: 5.4.2016; Trânsito em julgado para a 

defesa e réu: 5.4.2016.

 Nas fl.46, realizou a prestação de serviço à comunidade no período de 

26.07.2018 a 26.08.2018.

 Em fl. 48, determinou-se a expedição de ofício, conforme postulado pelo 

Ministério Público.

 Assim, aguarde-se resposta do ofício expedido nas fl.49.

Com a resposta vistas ao Ministério Público.

Cumpra-se.

Barra do Garças, 27 de novembro de 2019

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 261078 Nr: 13677-15.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel de Jesus Feitosa dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Luiz Soares 

Bernardes - OAB:MT 13.613

 Decisão

Autos de Cód. 261078

 Trata-se de executivo de pena, oriundo da 2ª vara criminal de Barra do 

Garças-MT, instaurado em desfavor do Manoel de Jesus Feitosa dos 

Santos, nascido em 5.8.1964, filho de José Batista dos Santos e 

Sebastiana Feitosa dos Santos, ostentando a seguinte condenação 

executadas nestes autos:

a) Guia de fls.3/3v; Pena: 4 (quatro) meses de detenção; Crime: artigo 129, 

§9º, CP; Pena: 2(dois) anos de reclusão e 70 dias multas; crime: artigo 15 

da Lei 10826/03; Prisão 5.1.2014 (fl.8); Soltura: 5.3.2014 (fl.27); Data do 

fato: 5.1.2014 (fl.8); Recebimento da denúncia: 17.1.2014; Suspensão pelo 

artigo 366, CPP: Não houve; Sentença: 5.3.2014 (fls.25/26); Substituição: 

Não houve; Trânsito em julgado para o MP: 10.3.2014; Trânsito em julgado 

para a defesa e réu: 21.9.2015 (fl.35).

 Na decisão de fl.43, foi convertida a interdição temporária de direito para 

comparecimento mensal em juízo.

O reeducando após a intimação apresentou comprovante do pagamento 

da multa e das custas processuais, conforme fls.47/49.

Assim, aguarde-se o regular cumprimento da pena.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 28.11.18

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 194733 Nr: 358-48.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tiago Francisco Marques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILMAR MOURA DO 

NASCIMENTO - OAB:19.048, João Rodrigues de Souza - OAB:MT 

5.876

 Decisão

Autos nº 194733

Trata-se de executivo de pena, oriundo da comarca de Primavera do 

Leste-MT, em desfavor de Tiago Francisco Marques, nascido em 

18.04.1990, filho de Silvana Aparecida Carleto e Caulin Francisco 

Marques, ostentando a seguinte condenação executada nestes autos:

a) Guia de fls. 09/09-v: Pena: 13(treze) anos e 8(oito) meses de reclusão; 

Crime: art. 121, §2º, inciso I, III e IV, CP; Pena: 3(três) anos e 2(dois) 

meses de reclusão; Crime: art.311, CP e 10(dez) dias-multa, totalizando em 

16 (dezesseis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 10 (dez) dias multa; 

Regime: fechado; Data do fato: 29.06.2009; Recebimento da denúncia: 

08.10.2009; Suspensão pelo art.366, CPP: não houve; Sentença: 

27.10.2011; Intimação da sentença: 27.10.2011; Acórdão: 27-11-2013; 

Substituição: Não houve; Trânsito em julgado para o MP: 2.12.2014; 

Trânsito em julgado para Defensor e réu: 7.2.2014.

 O reeducando foi promovido ao regime semiaberto no dia 3.4.2017, 

conforme decisão de fls.461/462.

 Posteriormente o reeducando foi promovido ao regime aberto no dia 

18.6.2018 (fl.470).

 O cálculo foi atualizado no dia 30.7.2018, tendo como pena restante 

7(sete) anos e 1(um) mês (fl.471).

 Ante o exposto:

a) Não havendo impugnação pelo Ministério Público e pela Defesa, nem 

irregularidades, homologo cálculo de liquidação de pena de fl.471.

b) Aguarde-se o regular cumprimento da pena.

c) Cumpra-se.

Barra do Garças, 28.11.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 186043 Nr: 7115-92.2014.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hugo Jarbas Braga de Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA PEREIRA DOS 

SANTOS NEVES - OAB:MT20056/O, João Rodrigues de Souza - 

OAB:MT 5.876

 Decisão Autos nº. 186043 1. Da análise da execução Trata-se de 

executivo de pena, oriundo da 2ª vara criminal desta comarca de Barra do 

Garças-MT, instaurado contra o reeducando Hugo Jarbas Braga de 

Araújo, nascido em 10.12.1979, filho de Pedro Reinaldo de Araújo e Isabel 

Pinheiro de Oliveira, ostentando a(s) seguinte(s) guia(s) de execução 

penal: Ante o exposto, a) Aguarde-se o regular cumprimento da pena. b) 

Incabível indulto e comutação, nos termos do artigo 1º, I do Decreto 

9246/17 c/c MC/ADI n.5874/DF. c) Intimem-se. d) Cumpra-se. Barra do 

Garças /MT, 28.11.18 Douglas Bernardes Romão Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 200721 Nr: 4219-42.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adenilto Oliveira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Takishita Martins 

da Fonseca - OAB:MT 12.203-A

 Decisão

Autos de cód. 200721

Trata-se de executivo de pena, oriundo da vara única da comarca de 

Primavera do Leste, em face de Adenilto Oliveira dos Santos, nascido em 

25.12.1986, filho de Djalma Porto de Oliveira e Idalina Pereira dos Santos, 

ostentando a seguinte guia de execução penal:

a) Guia de fls. 05/05-v: Crime: art. 121, § 2°, inciso I,III e IV; Pena: 13 

(treze) anos e 08 ( oito) meses de reclusão Crime: art.311, da forma do 

art. 69 todos do CP; Pena: 03(três) anos e 02(dois) meses de reclusão e 

ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa; Regime: Fechado; Data do fato: 

29.06.2009; Prisão em: 28.08.2009; Recebimento da denúncia: 08.10.2009; 

Sentença: 27.10.2011; Trânsito em julgado para o MP: 26.10.2011; Trânsito 

em julgado para a defesa e réu: 26.10.2011;

 O reeducando foi promovido ao regime aberto no dia 14.8.2018, conforme 

decisão de fl.262.

 Atualize-se cálculo.

Cumpra-se.

Barra do Garças, 28.11.2018
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Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 190109 Nr: 10381-87.2014.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Weberson Dias da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEILA DA SILVA SOUSA 

FRANCO - OAB:OAB/MT 17.928/0, Wmarley Lopes Franco - OAB:MT 

3.353

 Decisão

Autos nº 190109

Trata-se de executivo de pena, oriundo da 1ª Vara Criminal da Comarca de 

Barra do Garças-MT, instaurado contra o reeducando Weberson Dias da 

Silva, nascido em 25.07.1978, filho de Zilmar Dias dos Santos e Maria 

Lúcia Justina da Silva Santos, ostentando a seguinte guia de execução 

penal:

a) Guia definitiva de fls. 06/06-v, da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra 

do Garças-MT: Pena: 02 (cinco) anos e 06 (seis) meses, de reclusão, 

Crime: art. 129, §2º, do CP; Regime: aberto; Data do fato: 24.09.2008; 

Recebimento da denúncia: 08.09.2011; Suspensão pelo art. 366, CPP: não 

houve; Sentença: 28.7.2014; Intimação da sentença: 18.8.2014; 

Substituição: não houve; Trânsito em julgado para o MP: 11.08.2014; 

Trânsito em julgado para a defesa: 05.08.2014; Trânsito em julgado para o 

réu: 25.8.2014;

Na decisão de fl.68, determinou-se a renovação do cálculo de pena.

O cálculo foi atualizado no dia 11.10.2018 (fl.69), indicando como pena 

restante a cumprir 1(um) ano e 2(dois) meses.

Assim, ante a ausência de impugnação, homologo o cálculo de pena.

Intime-se o reeducando do cálculo.

Aguarde-se o regular cumprimento da pena.

Barra do Garças, 28.11.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 184273 Nr: 5705-96.2014.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Junho Ferreira da Paixão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Rodrigues de Souza - 

OAB:MT 5.876

 Sentença

Autos de cód. 184273

1. Relatório

 Apresentado o réu a julgamento, o Eg. Conselho de Sentença, houve 

condenação conforme termo de quesitação, com resposta afirmativa no 

primeiro, segundo e negativa no terceiro quesitos.

 2. Da desclassificação

Operada a desclassificação, a adequação típica legítima resta descrita no 

art. 15, Lei 10.826/03. Com efeito, houve o disparo, o lugar estava 

frequentado por pessoas e não há crime mais grave no cenário 

probatório.

 3. Da dosimetria

 Reafirmo posição jurídica de que ante os princípios do direito penal do 

fato, afastando-se do paradigma do direito penal do autor, bem como ante 

os princípios do direito penal garantista, fragmentário, secular, como ultima 

ratio e mínimo, além dos princípios da não discriminação e tolerância (art. 

3º, inc. IV, CF/88), da democracia e pluralismo (art. 1º, CF/88) e da 

dignidade da pessoa humana (art. 1º, inc. III, CF/88), as circunstâncias 

judiciais referentes ao autor consubstanciadas na conduta social e 

personalidade não são avaliáveis em desfavor da situação 

jurídico-dosimétrico do réu, apenas em favor, mas no caso em exame, não 

se vislumbram hipóteses favoráveis nas circunstâncias judiciais 

referentes ao autor.

 Considerando os antecedentes, as consequências, nada há comprovado 

em desfavor e de extraordinário além do tipo penal, ressaltando-se a 

possibilidade de aferição discricionária das circunstâncias judiciais, desde 

que fundamentada. Neste sentido, TJRS, Ap. Crim. 70013139910, 7ª Câm. 

Crim., Des. Rel. Marcelo Bandeira Pereira, d.j. 23.03.06:

 “FURTO QUALIFICADO TENTADO. PENA. PENA-BASE. MULTA.

 Na fixação da pena-base, valendo-se das circunstâncias ditas judiciais, 

deve o julgador levar em conta tudo o que os autos oferecerem para 

correta individualização da sanção, estabelecendo juízos de certo modo 

discricionários, a partir de suas máximas de experiência pessoal. 

Inexigível, assim, para positivação de personalidade com traços 

anti-sociais, que emerge dos alentados antecedentes, perícia própria. 

Redução, no caso, da pena-base fixada na sentença.

A pena pecuniária, prevista cumulativamente no tipo penal, não tem como 

ser dispensada pelo juiz na sentença condenatória. Pena que não ofende 

princípio constitucional algum.

Extensão da decisão ao co-réu não-apelante, para o qual tecidas as 

mesmas ponderações que justificaram a pena imposta ao apelante, com a 

distinção, ainda, de que não ostentava antecedentes.

Por maioria deram parcial provimento ao apelo para redução das penas 

privativas de liberdade e pecuniária. Decisão estendida a réu 

não-apelante”. (grifos nossos)

 No mesmo sentido, STF, HC 116531, d.j. 28.05.2013:

 EMENTA HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. 

DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CAUSA DE 

DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06.CAUSA DE AUMENTO DE 

PENA DOS INCISOS II e III DO ART. 40 DA LEI 11.343/06. REGIME INICIAL 

DE CUMPRIMENTO DE PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS 

DESFAVORÁVEIS. 1. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa 

discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos 

esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação 

da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das 

provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria 

das penas em grau recursal, compete o controle da legalidade e da 

constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de 

eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de 

aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores. 2. Pertinente 

à dosimetria da pena, encontra-se a aplicação da causa de diminuição da 

pena objeto do §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. Cabe às instâncias 

anteriores decidir sobre a aplicação ou não do benefício e, se aplicável, a 

fração pertinente, não se mostrando hábil o habeas corpus para revisão, 

salvo se presente manifesta ilegalidade ou arbitrariedade. 3. O quantum da 

pena aplicada não enseja possibilidade de imposição de regime inicial mais 

brando que o fechado, nem tampouco a substituição da pena privativa por 

restritiva de direitos, à luz dos requisitos legais gerais dos arts. 33, § 2º, a, 

e 44, ambos do Código Penal. 4. Habeas corpus denegado

 Os motivos são negativos, mas analisados em sede de agravantes.

 As circunstâncias também são negativas, pois o réu, após a negativa 

pela vítima em consertar o objeto quebrado, retornou à sua casa, onde 

estavam a arma de fogo e as munições e, posteriormente, retornou para 

executar o crime. Elevo, nesse contexto, a pena em 06 (seis) meses.

 Considerando o comportamento da vítima, não houve comportamento 

instigador, provocador ou estimulante, pelo que não altera a dosimetria.

 Ponderando tais elementos conforme a necessidade e a suficiência para 

a reprovação e prevenção do crime, subordinadas ao princípio da 

culpabilidade, e utilizando o critério qualitativo e quantitativo, fixo a pena 

base em 2 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

 Houve a atenuante específica da confissão (Súmula 545/STJ). Atenuante 

que resta compensada, tanto por tanto, com a agravante do motivo torpe 

(art. 61, inc. II, alínea ‘a’, parte final, CP). Com efeito, o disparo de arma de 

fogo foi motivado pela intenção de realizar justiça com as próprias razões, 

exigindo o reparo de objeto quebrado pela vítima. Elevo, portanto, de 06 

(seis) meses, a pena.

 Inexistem causas de aumento, tampouco de diminuição.

 Do regime

 Regime inicialmente aberto (art. 33, § 2º, alínea `c`, c/c art. 33, § 3º, 

ambos do CP).

 Da substituição

Presentes os requisitos constantes do art. 44, do CP, substituo a privativa 

de liberdade por duas restritivas de direito, consistentes em interdição 

temporária de direitos na modalidade de comparecimento mensal em juízo e 

prestação pecuniária no porte de R$ 500,00 (quinhentos) reais.

 Da multa

 Fixo, diante da hipossuficiência econômica do réu, a multa e os dias-multa 

em seu mínimo.
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Do art. 492, inc. I, alínea ‘e’, CPP

 Estando o réu em liberdade, não havendo fator desencadeante de 

preventiva considerando, sobretudo, a quantidade da pena e o regime 

fixado, concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade.

 3. Dispositivo

a) Condeno o réu nas sanções do art. 15, Lei 10.826/03, e aplico-lhe a 

pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial 

aberto, bem como em 10 (dez) dias-multa, na razão de 1/30 o dia-multa, 

substituindo a privativa de liberdade por duas restritivas de direito, 

consistentes em interdição temporária de direitos na modalidade de 

comparecimento mensal em juízo e prestação pecuniária no porte de R$ 

500,00 (quinhentos) reais.

b) Concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade;

c) Com o trânsito em julgado, comunique-se à Justiça Eleitoral (art. 15, inc. 

III, CF/88), forme-se o Executivo de Pena, remeta-se ao Juízo da Execução 

Penal e, ao fim, arquive-se;

d) Remeta-se a arma e as munições ao Exército;

e) Custas pelo réu;

f) Publicação na forma do art. 493, CPP. Intimação neste ato. Registre-se. 

Cumpra-se.

 Barra do Garças, 30.11.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

2ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 287009 Nr: 11232-87.2018.811.0004

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UPdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): UELTON PEREIRA DOS SANTOS, 

Filiação: Terezinha Pereira dos Santos e Roberto dos Santos, brasileiro(a), 

separado(a) judicialmente, serviços gerais. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

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

seguir transcrita. Intimação do autor do fato UELTON PEREIRA DOS 

SANTOS acerca das medidas protetivas deferidas em favor de 

TEREZINHA PEREIRA DOS SANTOS..

Sentença: Trata-se de representação para aplicação de medidas 

protetivas formulada pela autoridade policial em favor de Terezinha Pereira 

dos Santos, diante da violência psicológica e moral praticada por Uelton 

Pereira dos Santos e Kaique de Tal. O pedido formulado veio 

acompanhado do termo de declarações e boletim de ocorrência registrado 

na Delegacia de Polícia, tendo a vítima pedido pela aplicação de medidas 

protetivas de urgência. Após, vieram os autos conclusos. É o breve 

relatório. Decido. Trata-se de Representação para aplicação da Medida de 

Proteção supra elencada, sob argumento de que Uelton Pereira dos 

Santos e Kaique de Tal praticaram violência psicológica e moral em face 

de Terezinha Pereira dos Santos. I – Quanto ao agressor Uelton Pereira 

dos Santos A Lei 11.340/2006, dentre seus dispositivos, assegura que: 

Art. 2º. Toda mulher, independentemente de classe, raça, etnia, orientação 

sexual, renda, cultura, nível educacional, idade e religião, goza dos direitos 

fundamentais inerentes à pessoa humana, sendo-lhe asseguradas as 

oportunidades e facilidades para viver sem violência, preservar sua saúde 

física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual e social. 

Consoante a previsão legal disposta no artigo 19, da lei nº. 11.340/2006 as 

medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas pelo juiz, a 

requerimento do Ministério Público ou a pedido da ofendida. Note-se que a 

ofendida, requereu junto a Autoridade Policial a aplicação de medidas para 

fim de coibir a violência acometida pelo ofensor, de acordo com o relatado 

nos autos, tendo em vista que os agressores teriam ameaçado e injuriado 

a vítima. Desta forma, a medida se impõe para que se evitem prejuízos e 

cumpra com a proteção que ora é dada pelo Estado. Por sua vez, o artigo 

19, §1º da lei 11.340/2006, permite de ofício a aplicação imediata das 

medidas protetivas de urgência, consoante prescreve, ipsis litteris: As 

medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas de imediato, 

independentemente de audiência das partes e de manifestação do 

Ministério Público, devendo este ser prontamente comunicado. Como se 

vê, a nova lei busca avanço e celeridade na solução dos problemas da 

mulher agredida, sendo permitido fixá-las de ofício, nos termos do 

requerimento da autoridade policial. Assim, constatada, em tese, a 

violência doméstica praticada pelo ofensor Uelton Pereira dos Santos, as 

medidas necessárias se impõem a fim de proteger a incolumidade da 

ofendida, e por isso aplico de imediato e a requerimento da vítima as 

medidas constantes do artigo 22 da lei 11.340/2006, e determino: 1. 

Afastamento do lar, domicílio ou local de convivência; 2. Proibição de 

aproximação da ofendida, no limite mínimo de 500 (quinhentos) metros; 3. 

Proibição de o agressor manter contato com a ofendida, por qualquer meio 

de comunicação; 4. Proibição do autor da violência de frequentar o 

seguinte local: residência da vítima, a fim de preservar a integridade física 

e psicológica da ofendida; 5. Comparecimento obrigatório do agressor 

Uelton Pereira dos Santos no Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) 

desta urbe, para atendimento em razão do delito ter envolvido o suposto 

uso bebida alcoólica ou drogas. Determino, ainda, ao agressor que 

compareça, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, ao CREAS, para 

atendimento individual e atividade em grupo, a fim de que participe de 06 

(seis) módulos reflexivos semanais específicos para supostos 

agressores em cumprimento de medidas protetivas. Oficie-se ao CREAS e 

ao CAPS dando informação da obrigação do indiciado de comparecer para 

os atos. Em caso de não comparecimento do agressor no prazo 

assinalado, deverá ser comunicado este Juízo para as devidas medidas. 

Determino a inclusão da vítima no rol de acompanhamento da Patrulha 

Rede de Frente. Encaminhe-se cópia da presente decisão, bem como dos 

dados das partes à Sede Administrativa da Patrulha, no Batalhão da Polícia 

Militar. Deixo de fixar as demais medidas requeridas diante de sua 

impertinência, incompatibilidade e/ou a necessidade de instrução 

probatória. Desta forma, aplico a medida determinada no §4º do artigo 22, 

e estipulo multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) caso haja 

descumprimento das medidas protetivas impostas, concernentes a 

obrigação de fazer atinente a disposição do artigo 461 do Código de 

Processo Civil. Comunique-se a douta autoridade policial desta decisão, 

para em caso de resistência do representado, seja prestado o auxílio 

necessário, na forma que dispõe o § 3º do artigo 22 da Lei 11.340/2006. 

Intime-se a vítima, primeiramente, como determina o art. 21, da Lei n. 

11.340/2006, bem como para, querendo, que procure atendimento jurídico 

perante a Defensoria Pública desta Comarca. Intime-se o agressor, para 

que tenha ciência integral desta decisão e cumpra as medidas de 

proteção, ora aplicadas, consignando que em caso de descumprimento 

poderá ser decretada a sua imediata PRISÃO. Frise-se, ainda, que o 

descumprimento de medidas protetivas é crime, podendo ensejar a prisão 

em flagrante do denunciado, pelo cometimento do delito previsto no artigo 

24-A, da Lei nº. 11.340/06. Consigno que o Sr. Oficial de Justiça deverá 

fazer a leitura de todo o conteúdo desta decisão ao agressor para o 

cumprimento das medidas protetivas. Decorrido o prazo de 06 (seis) 

meses da concessão das medidas protetivas, sem que haja notícia ou 

comunicação de novos fatos por parte da vítima envolvendo o agressor 

que ensejem o descumprimento das presentes medidas, determino a 

revogação das medidas concedidas, bem como o arquivamento dos autos 

com as baixas e estilos.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marcos Vinícius Santos 

Rodrigues, digitei.

Barra do Garças, 29 de novembro de 2018

Stephano Brito Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 285447 Nr: 10348-58.2018.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pawiri Aboodi Tseredze

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Reinaldo Leite de Oliveira - 

OAB:MT 12.971
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 Impulsico estes autos com a finalidade de intimar o acusado, por meio de 

seu advogado, para apresentar alegações finais, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002232-80.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA FERNANDES DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR COELHO DA SILVA OAB - MT0019199A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILTON VEICULOS (REQUERIDO)

GUILHERME HORTALINO OLIVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUILHERME HORTALINO OLIVEIRA OAB - MT0021368A (ADVOGADO(A))

ROSANA DA SILVA FREITAS OAB - MT0020838A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

O processo não está apto para julgamento, Na contestação, o segundo 

reclamado apresenta documentos que comprovam que a transferências 

dos débitos para seu nome, e ainda a comunicação de venda. 

Considerando o pedido liminar de transferência do veiculo, necessário 

verificar se o veiculo já fora transferido. Assim, intime-se o segundo 

Reclamado para que no prazo de 05(cinco) dias, apresente CRLV em seu 

nome. Apresentando, voltem os autos conclusos. Superado o prazo e não 

tendo manifestado, oficie-se ao Detran-GO para que forneça informações 

do atual proprietário do veiculo em discussão neste processo (FORD 

FOCUS, HC FLEX, cor Prata, placa NLR 8098,), também no prazo de 05 

(cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000050-87.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ARLINDO SANCHA CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO OAB - MT0004275A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Renato Martins Medeiros (REQUERIDO)

PATRICIA CARDOSO DE MORAES MEDEIROS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1.RELATÓRIO Dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). 2. 

FUNDAMENTAÇÃO Observando detidamente os autos, observo que faltam 

dentre os documentos o comprovante de propriedade do veículo, e pelo 

prolongamento do tempo, possivelmente já dever ter sido feito o reparo no 

veículo. 3. DISPOSITIVO Por todo o exposto, SUGESTIONO SEJA 

CONVERTIDO O PRESENTE JULGADO, em diligência, para: a) determinar 

ao autor que apresente, em até 10 (dez) dias, o CRLV do veículo e 

informação de que se o veículo já foi reparado ou não, e se sendo, que 

junte a nota fiscal dos reparos. Vencido o prazo, com ou sem resposta, 

voltem os autos imediatamente conclusos para sentença ou decisão. 

Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do art. 40 da Lei 

deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 23 de Novembro de 2018. 

Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

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

Processo Número: 1001335-18.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ILISETE CRISTINA FANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TANIA DE FATIMA FANTE CRUZ OAB - MT0003378A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA NORMELIA RITTER (INTERESSADO)

 

Autos nº 1001335-18.2018.811.0004 Pólo ativo: ILISETE CRISTINA FANTE 

Pólo passivo: JUIZO DA VARA ESPECIALIZADO DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS-MT – ALVARÁ 

JUDICIAL Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Relatório dispensado, nos termos do 

artigo 38, da Lei 9.099/99. 2. FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO, oferecido pela parte Reclamante, alegando existência 

de ERRO MATERIAL na sentença proferida sob os seguintes argumentos: 

a) que no dispositivo da sentença constou o nome da reclamante diverso. 

Em análise às circunstâncias e elementos dos autos, entendo que as 

razões expostas nos embargos de declaração encontram guarida. Isso 

porque, a teor do que dispõe o art. 48 da Lei 9.099/95 caberão embargos 

de declaração quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade, 

contradição, omissão ou dúvida, e conforme artigo 1.022 do NCPC, corrigir 

erro material. Com efeito, o nome da RECLAMANTE indevidamente constou 

incorreto devendo ser alterado. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, recebo 

o presente EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e os ACOLHO, alterando o 

DISPOSITIVO DA SENTENÇA para: Ante o exposto, determino que o saldo 

credor existente de qualquer resíduo na Cooperativa de Crédito Araguaia 

e Xingu, bem como resíduos do INSS deixados por MARIA NORMÉLIA 

RITTER, seja pago à requerente ILISETE CRISTINA FANTE. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA 

AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000975-83.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ELOIA DOS SANTOS NOGUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSALVO DOS SANTOS SALLES OAB - MT15986/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT0015483S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Vistos, etc. O processo não está apto para julgamento. Verifico que a 

parte autora requer a restituição em dobro de cobranças realizadas ao 

qual alega ser indevidas, entre o período de novembro/2014 a maio/2018, 

no entanto anexa aos autos somente dois extratos bancários, fazendo 

prova somente de dois descontos. Ainda, a autora afirma descontos no 

período em que o Banco Réu alega já ter feito cessão para o Banco Itau 

BMG, sendo evidente a necessidade de incluir no polo passivo a parte 

legitima para responder sobre as cobranças em que a autora alega. 

Assim, converto o julgamento em diligência, e intime-se a autora emendar 

inicial, no prazo de 05 dias, apresentando caso queira, os documentos e 

requerimentos necessários para prosseguimento do feito e comprovação 

de suas alegações. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz 

de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

(assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. 

Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo 

(a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002195-53.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HUELTO ALVES DE LIMA (REQUERIDO)

 

Autos nº 1002195-53.2017.811.0004 Pólo Ativo: FERREIRA & PELEGRINI 

LTDA - ME Pólo Passivo: HUELTO ALVES DE LIMA Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 
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situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Código de Processo Civil. 2.2. REVELIA Decreto a revelia da 

promovida com base no artigo 20 da Lei 9.099/95, pois apesar de 

devidamente citada, deixou de comparecer a sessão de conciliação. No 

entanto, considero que a revelia é relativa, tendo em vista que os fatos 

alegados na inicial serão considerados verdadeiros, salvo se o contrário 

resultar da convicção do juiz. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de 

fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao 

bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Nesse 

contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA, onde a 

parte autora pleiteia o recebimento da quantia de R$3.478,24 (três mil, 

quatrocentos e setenta e oito reais e vinte e quatro centavos) 

devidamente atualizados, representados pela cártula de cheque em 

anexo. Com efeito, verifico que a origem da divida é licita, devendo ser 

acolhido in tontun os pedidos iniciais. 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, 

SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, com resolução de mérito, para: 

a) CONDENAR o Reclamado HUELTO ALVES DE LIMA a pagar à quantia de 

R$3.478,24 (três mil, quatrocentos e setenta e oito reais e vinte e quatro 

centavos) ao Reclamante FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME, corrigidos 

monetariamente pelo INPC desde a publicação desta sentença (362 STJ) e 

juros moratórios de 1% ao mês desde o vencimento do titulo. (54 STJ). 

Fica a parte condenada ciente de que, após o trânsito em julgado deste 

ato sentencial, se não houver o pagamento voluntário do débito, no prazo 

de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o 

montante condenatório, nos termos do artigo 523 e seus parágrafos, do 

Novo Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, arquive-se. 

Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, 

nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado 

digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) 

juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011865-30.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VALDOMIRO RODRIGUES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL OAB - MT0020131A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO do POLO ATIVO, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) 

dias, o recolhimento das custas processuais a que foi condenado nos 

termos da r. sentença. Esse valor deverá ser de forma separada, sendo 

R$ 413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), referente às 

custas judiciais e R$ 140,22 (Cento e quarenta reais e vinte e dois 

centavos), referente à taxa judiciária. Fica cientificado de que poderá 

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

JUIZADO ESPECIAL”, ou digitar diretamente na barra de endereço do seu 

n a v e g a d o r  d e  i n t e r n e t  o  l i n k : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/juizado-especial/condenacaoCustasTa

xas, clicar no item Condenação de Custas e Taxas, preencher os campos 

com o número único do processo, marcar as caixas dos itens custas e 

taxas, preencher os valores correspondentes, e após, digitar o CPF do 

pagante. O sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá anexá-la nos autos. Advertência: Fica Vossa 

Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

processuais e/ou taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e 

CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no 

artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002064-44.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CENTRO EDUCACIONAL PRESBITERIANO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS YVANHOE BRAGA MOURA OAB - MT25327/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERCILIA ALENCAR DIAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. A petição inicial da parte autora não está devidamente 

instruída com prova de sua situação jurídica, não observando o enunciado 

135 do FONAJE, abaixo transcrito: ENUNCIADO 135 (substitui o Enunciado 

47) : O acesso da microempresa ou empresa de pequeno porte no sistema 

dos juizados especiais depende da comprovação de sua qualificação 

tributária atualizada e documento fiscal referente ao negócio jurídico objeto 

da demanda. (XXVII Encontro Palmas/TO). 2. Ante o exposto, deverá a 

parte autora emendar a inicial em consonância com o enunciado acima 

grafado, precisamente no prazo de 15 (quinze) dias. Após o transcurso 

do prazo, com ou sem manifestação, faça imediatamente conclusos. 3. 

Intime-se. 4. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002067-96.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CENTRO EDUCACIONAL PRESBITERIANO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS YVANHOE BRAGA MOURA OAB - MT25327/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO NEGREIROS DE SOUZA JUNIOR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. A petição inicial da parte autora não está devidamente 

instruída com prova de sua situação jurídica, não observando o enunciado 

135 do FONAJE, abaixo transcrito: ENUNCIADO 135 (substitui o Enunciado 

47) : O acesso da microempresa ou empresa de pequeno porte no sistema 

dos juizados especiais depende da comprovação de sua qualificação 

tributária atualizada e documento fiscal referente ao negócio jurídico objeto 

da demanda. (XXVII Encontro Palmas/TO). 2. Ante o exposto, deverá a 

parte autora emendar a inicial em consonância com o enunciado acima 

grafado, precisamente no prazo de 15 (quinze) dias. Após o transcurso 

do prazo, com ou sem manifestação, faça imediatamente conclusos. 3. 

Intime-se. 4. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002062-74.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CENTRO EDUCACIONAL PRESBITERIANO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS YVANHOE BRAGA MOURA OAB - MT25327/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIOLA GOMES SPAGNOL DOS ANJOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. A petição inicial da parte autora não está devidamente 

instruída com prova de sua situação jurídica, não observando o enunciado 

135 do FONAJE, abaixo transcrito: ENUNCIADO 135 (substitui o Enunciado 

47) : O acesso da microempresa ou empresa de pequeno porte no sistema 

dos juizados especiais depende da comprovação de sua qualificação 

tributária atualizada e documento fiscal referente ao negócio jurídico objeto 

da demanda. (XXVII Encontro Palmas/TO). 2. Ante o exposto, deverá a 

parte autora emendar a inicial em consonância com o enunciado acima 
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grafado, precisamente no prazo de 15 (quinze) dias. Após o transcurso 

do prazo, com ou sem manifestação, faça imediatamente conclusos. 3. 

Intime-se. 4. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002065-29.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CENTRO EDUCACIONAL PRESBITERIANO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS YVANHOE BRAGA MOURA OAB - MT25327/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANILO OLIVEIRA SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. A petição inicial da parte autora não está devidamente 

instruída com prova de sua situação jurídica, não observando o enunciado 

135 do FONAJE, abaixo transcrito: ENUNCIADO 135 (substitui o Enunciado 

47) : O acesso da microempresa ou empresa de pequeno porte no sistema 

dos juizados especiais depende da comprovação de sua qualificação 

tributária atualizada e documento fiscal referente ao negócio jurídico objeto 

da demanda. (XXVII Encontro Palmas/TO). 2. Ante o exposto, deverá a 

parte autora emendar a inicial em consonância com o enunciado acima 

grafado, precisamente no prazo de 15 (quinze) dias. Após o transcurso 

do prazo, com ou sem manifestação, faça imediatamente conclusos. 3. 

Intime-se. 4. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002071-36.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CENTRO EDUCACIONAL PRESBITERIANO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS YVANHOE BRAGA MOURA OAB - MT25327/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALINE LOPES DE MORAES MARQUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. A petição inicial da parte autora não está devidamente 

instruída com prova de sua situação jurídica, não observando o enunciado 

135 do FONAJE, abaixo transcrito: ENUNCIADO 135 (substitui o Enunciado 

47) : O acesso da microempresa ou empresa de pequeno porte no sistema 

dos juizados especiais depende da comprovação de sua qualificação 

tributária atualizada e documento fiscal referente ao negócio jurídico objeto 

da demanda. (XXVII Encontro Palmas/TO). 2. Ante o exposto, deverá a 

parte autora emendar a inicial em consonância com o enunciado acima 

grafado, precisamente no prazo de 15 (quinze) dias. Após o transcurso 

do prazo, com ou sem manifestação, faça imediatamente conclusos. 3. 

Intime-se. 4. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002069-66.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CENTRO EDUCACIONAL PRESBITERIANO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS YVANHOE BRAGA MOURA OAB - MT25327/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALINE LOPES DE MORAES MARQUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. A petição inicial da parte autora não está devidamente 

instruída com prova de sua situação jurídica, não observando o enunciado 

135 do FONAJE, abaixo transcrito: ENUNCIADO 135 (substitui o Enunciado 

47) : O acesso da microempresa ou empresa de pequeno porte no sistema 

dos juizados especiais depende da comprovação de sua qualificação 

tributária atualizada e documento fiscal referente ao negócio jurídico objeto 

da demanda. (XXVII Encontro Palmas/TO). 2. Ante o exposto, deverá a 

parte autora emendar a inicial em consonância com o enunciado acima 

grafado, precisamente no prazo de 15 (quinze) dias. Após o transcurso 

do prazo, com ou sem manifestação, faça imediatamente conclusos. 3. 

Intime-se. 4. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002068-81.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CENTRO EDUCACIONAL PRESBITERIANO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS YVANHOE BRAGA MOURA OAB - MT25327/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERALDO RODRIGUES DO NASCIMENTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. A petição inicial da parte autora não está devidamente 

instruída com prova de sua situação jurídica, não observando o enunciado 

135 do FONAJE, abaixo transcrito: ENUNCIADO 135 (substitui o Enunciado 

47) : O acesso da microempresa ou empresa de pequeno porte no sistema 

dos juizados especiais depende da comprovação de sua qualificação 

tributária atualizada e documento fiscal referente ao negócio jurídico objeto 

da demanda. (XXVII Encontro Palmas/TO). 2. Ante o exposto, deverá a 

parte autora emendar a inicial em consonância com o enunciado acima 

grafado, precisamente no prazo de 15 (quinze) dias. Após o transcurso 

do prazo, com ou sem manifestação, faça imediatamente conclusos. 3. 

Intime-se. 4. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002032-39.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CENTRO EDUCACIONAL PRESBITERIANO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS YVANHOE BRAGA MOURA OAB - MT25327/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ISMENIA VANESSA DE ASSIS SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. A petição inicial da parte autora não está devidamente 

instruída com prova de sua situação jurídica, não observando o enunciado 

135 do FONAJE, abaixo transcrito: ENUNCIADO 135 (substitui o Enunciado 

47) : O acesso da microempresa ou empresa de pequeno porte no sistema 

dos juizados especiais depende da comprovação de sua qualificação 

tributária atualizada e documento fiscal referente ao negócio jurídico objeto 

da demanda. (XXVII Encontro Palmas/TO). 2. Ante o exposto, deverá a 

parte autora emendar a inicial em consonância com o enunciado acima 

grafado, precisamente no prazo de 15 (quinze) dias. Após o transcurso 

do prazo, com ou sem manifestação, faça imediatamente conclusos. 3. 

Intime-se. 4. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002029-84.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CENTRO EDUCACIONAL PRESBITERIANO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS YVANHOE BRAGA MOURA OAB - MT25327/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ISMENIA VANESSA DE ASSIS SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. A petição inicial da parte autora não está devidamente 

instruída com prova de sua situação jurídica, não observando o enunciado 

135 do FONAJE, abaixo transcrito: ENUNCIADO 135 (substitui o Enunciado 

47) : O acesso da microempresa ou empresa de pequeno porte no sistema 

dos juizados especiais depende da comprovação de sua qualificação 

tributária atualizada e documento fiscal referente ao negócio jurídico objeto 

da demanda. (XXVII Encontro Palmas/TO). 2. Ante o exposto, deverá a 

parte autora emendar a inicial em consonância com o enunciado acima 

grafado, precisamente no prazo de 15 (quinze) dias. Após o transcurso 

do prazo, com ou sem manifestação, faça imediatamente conclusos. 3. 

Intime-se. 4. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002047-08.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLEVERSON ALVES DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALAIANY FIGUEIREDO SILVA DE FREITAS OAB - MT0017912A 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NADABE RIBEIRO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos. 1. Processo regido pelo artigo 53 da Lei 9.099/95. 2. A vestibular 

está devidamente acompanhada de título executivo e demonstrativo 

atualizado do débito, preenchendo, assim, os requisitos específicos 

preconizados pelo artigo 798 do Diploma Processual Civil, não sendo caso 

de se aplicar o art. 801 do mesmo codex, razão pela qual recebo a 

presente dando continuidade à atividade jurisdicional deste juízo. 3. 

Inicialmente, consubstanciado no enunciado 126 do FONAJE, ORDENO que 

a parte exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente o título 

executivo original junto à secretaria deste juizado especial, que será 

devidamente conferido e carimbado pelo Gestor Judiciário, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito. 4. Concretizada tal diligência, 

DETERMINO a Secretaria do Juizado Especial Cível que proceda à citação 

pessoal da parte devedora, por meio do oficial de justiça, para efetuar o 

pagamento do débito no prazo de 03 (três) dias. Havendo pronto e integral 

pagamento promova a conclusão dos autos para extinção da execução 

por sentença logo em seguida, conforme inteligência do art. 924, inciso I, 

c/c o art. 925, ambos do CPC. 5. Por outro lado, não havendo o pagamento 

da dívida no aludido prazo, ou amortização meramente parcial, igualmente 

promova a conclusão dos autos para utilização dos sistemas on-line 

colimando penhora de bens, cuja frustração encetará a penhora por meio 

de diligências a serem promovidas por Oficial de Justiça. 6. Expeça-se o 

necessário. 7. Intime-se. 8. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002070-51.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MIRTES IVETE PILGER LOCATELLI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Embora o artigo 145, § 1º, do CPC autorize ao magistrado se 

declarar suspeito sem mencionar suas razões, este juiz tem por costume 

esclarecer os motivos que o levam a declinar o exercício da atividade 

jurisdicional em determinados processos, o que faz com o escopo de 

evitar qualquer juízo de valor demeritório, bem como demonstrar que não 

se cuida de um ato colimando pura e simplesmente diminuir sua carga de 

trabalho. Assim sendo, convém assinalar que a autora é genitora da Dra. 

Bárbara Locatelli, a qual exerceu cargo de Assessora de Gabinete II neste 

Juizado. Deste modo, este magistrado não considera conveniente sua 

atuação nos presentes autos. 2. Destarte, mirando evitar qualquer 

questionamento adstrito à imparcialidade do julgador da causa, com esteio 

na norma acima grafada, DECLARO-ME suspeito para presidir o processo 

em tela, determinando a conclusão dos autos ao meu substituto legal. 3. 

Intime-se. 4. Expeça-se o necessário. 5. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010953-96.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANILTON FARIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISIS DANIELLE MAGALHAES VILELA OAB - MT0019108A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C P F ALVES - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO CARVALHO DA MOTA OAB - MT0013302S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Com esteio nas disposições da CNGC, DEFIRO o pedido formulado pela 

parte autora, DETERMINANDO sejam adotadas as providências 

necessárias para expedição de alvará consoante petição da parte autora, 

inclusive realizando-se a transferência do montante para a conta indicada 

nos autos. 2- Decorrido o prazo do parcelamento, manifeste-se a parte 

exequente, no prazo de 10 (dez) dias, acerca do cumprimento integral do 

valor devido, sob pena de extinção do feito pelo pagamento. 3- 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011986-58.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NAYARA SOUSA MORAES BORGES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GNOTA MARIA OLIVEIRA ALVES OAB - MT0018120A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA OAB - MG0086844A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Trata-se de execução judicial, onde ocorreu o pagamento parcial da 

dívida, razão pela qual o advogado que defende os interesses da parte 

exeqüente requereu a transferência do numerário para conta bancária por 

ele indicada. Analisando os autos verifico que o causídico que atua no 

feito possui mandato outorgando-lhe poderes para receber valores, assim 

sendo, com esteio nas disposições da CNGC, DEFIRO o pedido formulado, 

DETERMINANDO sejam adotadas as providências necessárias para 

expedição de alvará em nome do(a) advogado(a) que representa os 

interesses da parte autora, inclusive realizando-se a transferência do 

montante para a conta indicada nos autos. Intime-se a parte executada em 

relação a liquidação do valor remanescente no prazo de 15 dias, sob pena 

de multa de 10%, após retornem-me conclusos os autos para utilização 

dos sistemas online. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010410-93.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

AZIZ LAMAR JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS OAB - MT0021035A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOYCE BORGES DOS SANTOS NASCIMENTO (REQUERIDO)

NILSON BORGES DE SOUSA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ERIKA DE SOUSA NOBRE OAB - MG136343 (ADVOGADO(A))

LARISSA MARIANO DE CASTRO SILVA OAB - MT0019349A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1- Diante da petição de ID nº 15687897, DETERMINO à 

Secretaria do Juizado Especial Cível que agende novamente audiência de 

tentativa de conciliação, nos moldes do art. 16 da Lei 9.099/1995 (LJESP). 

2- Proceda à citação pessoal da parte requerida - na forma preconizada 

pelo art. 18, I, da LJESP, para comparecimento à audiência de conciliação 

(LJESP, art. 18, § 1º), oportunidade em que poderá contestar a ação em 

uma das formas preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a 

formulação de pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação 

conter em seu bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de 

conciliação, ou à audiência de instrução e julgamento, implica na 

presunção de verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 

20), com julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo 

correio deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 3- Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 4- Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 5- Intime-se 

observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 6- Em último caso, havendo 

necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída com a 

contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no sentido 

de citar a parte requerida, se possível no prazo de 10 (dez) dias antes da 

audiência a ser realizada (aplicação, por analogia, do art. 277 do CPC), 

consignando em seu bojo nossas homenagens. 7- Expeça-se o 

necessário. 8- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000204-42.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:
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ROSE MEIRE DIAS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO GEHM OAB - MT0016063A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior 

diretamente a este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as 

intimações eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os 

atos necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002090-42.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA DIAS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLLYANA SOARES MATOS OAB - MT0018383A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - DETRAN/MT (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos. 1. Antes de apreciar o requerimento de tutela provisória de 

urgência determino à parte autora que, no prazo de 15 (quinze) dias, junte 

nos autos documento comprobatório da restrição alegada, sob pena de 

indeferimento da inicial. 2. Intime-se. 3. Determino a imediata suspensão da 

audiência de conciliação anteriormente aprazada. 4. Transcorrido o lapso 

temporal alhures grafado, faça conclusos. 5. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001751-20.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NEIDE GOMES LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO BORTOLANZA OAB - MT0021716A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ABRIL COMUNICACOES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO VINICIUS COSTA PEREIRA OAB - RJ0084367 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior 

diretamente a este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as 

intimações eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os 

atos necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002263-03.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA MARIA LOPES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO ALVES DO NASCIMENTO OAB - MT0014040A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior 

diretamente a este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as 

intimações eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os 

atos necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002091-27.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

J H P ALVES & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELDIMAR BARBOSA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos. 1. Cumpra-se conforme deprecado. 2. Após, devolva-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010420-40.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JANIS ALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO GEHM OAB - MT0016063A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO OAB - MT0004275A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior 

diretamente a este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as 

intimações eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os 

atos necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011939-84.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

TALITA RUAS AGUIAR (REQUERENTE)

EDICELDA ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

MARIA DE FATIMA CUNHA PENA (REQUERENTE)

GESSIE FERREIRA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLLYANA SOARES MATOS OAB - MT0018383A (ADVOGADO(A))

THIAGO BORGES ANDRADE OAB - MT0018994A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

POLLYANA MACHADO DE MORAES VARJAO OAB - MT0014025A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior 

diretamente a este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as 

intimações eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os 

atos necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000305-79.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CIVALDO RODRIGUES MACEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS OAB - MT19832/O (ADVOGADO(A))

DENISE CRISTINE CAMPOS SILVA OAB - MT0016594A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO TELECOM PARTICIPACOES S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior 

diretamente a este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as 

intimações eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os 

atos necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000407-04.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

QUESIO SOUTO DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO GARCIA PEREIRA OAB - MT0016080A 

(ADVOGADO(A))

EDMAR COSTA OAB - MT0011399A-O (ADVOGADO(A))

DANIELLY BARROS DO PRADO OAB - MT21034/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior 

diretamente a este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as 

intimações eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os 

atos necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011555-24.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE PEREIRA GUIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior 

diretamente a este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as 

intimações eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os 

atos necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011295-10.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MYKE BRENDON BORGES OAB - MT0021498A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior 

diretamente a este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as 

intimações eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os 

atos necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000756-07.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA BERTIPALHA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior 

diretamente a este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as 

intimações eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os 

atos necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001591-92.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARCIO PEREIRA SOBRINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior 

diretamente a este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as 

intimações eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os 

atos necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001082-64.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO SOUZA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior 

diretamente a este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as 

intimações eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os 

atos necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002063-59.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CENTRO EDUCACIONAL PRESBITERIANO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS YVANHOE BRAGA MOURA OAB - MT25327/O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

JONHTER GUARDIATO DE LARA SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. A petição inicial da parte autora não está devidamente 

instruída com prova de sua situação jurídica, não observando o enunciado 

135 do FONAJE, abaixo transcrito: ENUNCIADO 135 (substitui o Enunciado 

47) : O acesso da microempresa ou empresa de pequeno porte no sistema 

dos juizados especiais depende da comprovação de sua qualificação 

tributária atualizada e documento fiscal referente ao negócio jurídico objeto 

da demanda. (XXVII Encontro Palmas/TO). 2. Ante o exposto, deverá a 

parte autora emendar a inicial em consonância com o enunciado acima 

grafado, precisamente no prazo de 15 (quinze) dias. Após o transcurso 

do prazo, com ou sem manifestação, faça imediatamente conclusos. 3. 

Intime-se. 4. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000854-89.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

KEZIA SENIS DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior 

diretamente a este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as 

intimações eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os 

atos necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000621-58.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS GOMES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior 

diretamente a este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as 

intimações eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os 

atos necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001683-70.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO DOS SANTOS ANGELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior 

diretamente a este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as 

intimações eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os 

atos necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001002-03.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO MACHADO MONTALVAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO OAB - MT21691/O 

(ADVOGADO(A))

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior 

diretamente a este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as 

intimações eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os 

atos necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000475-51.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VIVO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO JOSE DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos etc. 1. Inicialmente ordeno à secretaria que se atente à nova etapa 

processual, promovendo as alterações necessárias no sistema. 2. Tendo 

em vista o não cumprimento de sentença por parte da executada, bem 

como os pedidos confeccionados pela parte exequente, em observância 

ao disposto no art. 52, da Lei n.º 9.099/1995 interpretado em conjunto com 

o art. 513 do CPC, observando os princípios orientadores da celeridade e 

da informalidade, DETERMINO seja intimada a parte executada para no 

prazo previsto no art. 523 do CPC, ou seja, em 15 (quinze) dias, efetue o 

pagamento referente à sua condenação, sob pena da mesma incorrer no 

acréscimo da multa de 10% (dez por cento) do montante cobrado, bem 

como 10% (dez por cento) à título de honorários advocatícios, nos termos 

do § 1º do mencionado artigo 523. 3. Ultrapassado o prazo acima e não 

tendo ocorrido o cumprimento da obrigação, faça conclusos para penhora 

por meio das ferramentas eletrônicas. 4. Expeça-se o necessário. 5. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011173-94.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA GOMES DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO GEHM OAB - MT0016063A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO OAB - MT0004275A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO
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Vistos, etc. 1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior 

diretamente a este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as 

intimações eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os 

atos necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1002093-94.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE JOSE DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS OAB - MT19832/O (ADVOGADO(A))

DENISE CRISTINE CAMPOS SILVA OAB - MT0016594A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GIOVANNI DE SOUSA LUZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos. 1. Processo regido pelo artigo 53 da Lei 9.099/95. 2. A vestibular 

está devidamente acompanhada de título executivo e demonstrativo 

atualizado do débito, preenchendo, assim, os requisitos específicos 

preconizados pelo artigo 798 do Diploma Processual Civil, não sendo caso 

de se aplicar o art. 801 do mesmo codex, razão pela qual recebo a 

presente dando continuidade à atividade jurisdicional deste juízo. 3. 

Inicialmente, consubstanciado no enunciado 126 do FONAJE, ORDENO que 

a parte exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente o título 

executivo original junto à secretaria deste juizado especial, que será 

devidamente conferido e carimbado pelo Gestor Judiciário, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito. 4. Concretizada tal diligência, 

DETERMINO a Secretaria do Juizado Especial Cível que proceda à citação 

pessoal da parte devedora, por meio do oficial de justiça, para efetuar o 

pagamento do débito no prazo de 03 (três) dias. Havendo pronto e integral 

pagamento promova a conclusão dos autos para extinção da execução 

por sentença logo em seguida, conforme inteligência do art. 924, inciso I, 

c/c o art. 925, ambos do CPC. 5. Por outro lado, não havendo o pagamento 

da dívida no aludido prazo, ou amortização meramente parcial, igualmente 

promova a conclusão dos autos para utilização dos sistemas on-line 

colimando penhora de bens, cuja frustração encetará a penhora por meio 

de diligências a serem promovidas por Oficial de Justiça. 6. Expeça-se o 

necessário. 7. Intime-se. 8. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002080-95.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILO & SILVA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON ADIEL POSTAL OAB - MT0011844A (ADVOGADO(A))

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES OAB - MT0012826A (ADVOGADO(A))

WILIAN RODRIGUES DA ROCHA OAB - MT24172/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO FERNANDES DE NOVAIS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos. 1. Processo regido pelo artigo 53 da Lei 9.099/95. 2. A vestibular 

está devidamente acompanhada de título executivo e demonstrativo 

atualizado do débito, preenchendo, assim, os requisitos específicos 

preconizados pelo artigo 798 do Diploma Processual Civil, não sendo caso 

de se aplicar o art. 801 do mesmo codex, razão pela qual recebo a 

presente dando continuidade à atividade jurisdicional deste juízo. 3. 

Inicialmente, consubstanciado no enunciado 126 do FONAJE, ORDENO que 

a parte exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente o título 

executivo original junto à secretaria deste juizado especial, que será 

devidamente conferido e carimbado pelo Gestor Judiciário, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito. 4. Concretizada tal diligência, 

DETERMINO a Secretaria do Juizado Especial Cível que proceda à citação 

pessoal da parte devedora, por meio do oficial de justiça, para efetuar o 

pagamento do débito no prazo de 03 (três) dias. Havendo pronto e integral 

pagamento promova a conclusão dos autos para extinção da execução 

por sentença logo em seguida, conforme inteligência do art. 924, inciso I, 

c/c o art. 925, ambos do CPC. 5. Por outro lado, não havendo o pagamento 

da dívida no aludido prazo, ou amortização meramente parcial, igualmente 

promova a conclusão dos autos para utilização dos sistemas on-line 

colimando penhora de bens, cuja frustração encetará a penhora por meio 

de diligências a serem promovidas por Oficial de Justiça. 6. Expeça-se o 

necessário. 7. Intime-se. 8. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002033-24.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO FIORESE NETO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA KELLY CHAVES SBRISSA ABUD OAB - MT0008963A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUBENS ALVES NERES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos. 1. Determino à parte autora que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

junte nos autos comprovante de endereço (contrato de locação, conta de 

água, energia, boleto bancário, etc.) em nome próprio e contemporâneo a 

data do manejo da ação, sob pena de indeferimento da inicial. Desde já 

saliento que singela declaração não se prestará ao desiderato pretendido, 

culminando na extinção propalada. 2. Intime-se. 3. Transcorrido o lapso 

temporal alhures grafado, faça conclusos. 4. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010324-25.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO CAPITANI RESENDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO CAPITANI RESENDE OAB - MT18248/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DECOLAR. COM LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARILIA MICKEL MIYAMOTO OAB - SP0271431S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos etc. 1. Inicialmente ordeno à secretaria que se atente à nova etapa 

processual, promovendo as alterações necessárias no sistema. 2. Tendo 

em vista o não cumprimento de sentença por parte da executada, bem 

como os pedidos confeccionados pela parte exequente, em observância 

ao disposto no art. 52, da Lei n.º 9.099/1995 interpretado em conjunto com 

o art. 513 do CPC, observando os princípios orientadores da celeridade e 

da informalidade, DETERMINO seja intimada a parte executada para no 

prazo previsto no art. 523 do CPC, ou seja, em 15 (quinze) dias, efetue o 

pagamento referente à sua condenação, sob pena da mesma incorrer no 

acréscimo da multa de 10% (dez por cento) do montante cobrado, bem 

como 10% (dez por cento) à título de honorários advocatícios, nos termos 

do § 1º do mencionado artigo 523. 3. Ultrapassado o prazo acima e não 

tendo ocorrido o cumprimento da obrigação, faça conclusos para penhora 

por meio das ferramentas eletrônicas. 4. Expeça-se o necessário. 5. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010573-73.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

UBIRATAN BARROSO DE CASTRO JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN BARROSO DE CASTRO JUNIOR OAB - MT0020394A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARMANDO SILVA BRETAS OAB - PR31997 (ADVOGADO(A))

JULIO CESAR TISSIANI BONJORNO OAB - PR0033390A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior 

diretamente a este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as 

intimações eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os 
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atos necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012431-76.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO ROBERTT CARVALHO (REQUERENTE)

LUZIANE SOARES CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERICA CHRISTIANA MARTINS CARDOSO OAB - MT0013327A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OZORIO JACOB DIAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior 

diretamente a este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as 

intimações eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os 

atos necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000973-50.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MURILLO MOREIRA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALAIANY FIGUEIREDO SILVA DE FREITAS OAB - MT0017912A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

RUBENS GASPAR SERRA OAB - SP119859 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior 

diretamente a este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as 

intimações eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os 

atos necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000045-02.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ORCENY LEONEL VILELA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIN LEONEL VILELA OAB - MT0015821A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Verifico que o valor executado se insere no conceito de pequeno valor, 

não havendo como se olvidar do que preconiza o art. 100, § 3º, da Cártula 

Magna c/c art. 87 do ADCT, pois com o advento da Lei nº 10.259/2001 as 

obrigações de pequeno valor passaram a ser definidas - para fins do 

indigitado art. 100, § 3º - pelo mesmo parâmetro estabelecido como limite 

para a competência dos Juizados Especiais Federais (60 salários 

mínimos), razão pela qual DETERMINO a escrivania que expeça oficio 

requisitório de pequeno valor, observando as instruções normativas e os 

formulários emanados pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. 

2. Antes da expedição do ofício acima, deverá a Fazenda Pública do 

Estado de Mato Grosso ser intimada para se manifestar quanto aos 

cálculos no prazo de 30 (trinta) dias. 3. Intime-se. 4. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010315-63.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLEVERSON ELIAS DO VALE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO MAYOLINO MONTECCHI OAB - MT0012124A (ADVOGADO(A))

SERGIO BARROS ALVES LIMA OAB - MT0016747A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior 

diretamente a este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as 

intimações eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os 

atos necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012408-33.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RAONI FLEMING MORATO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO TAUIL ADOLFO OAB - MT0008208A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LETICIA AZEVEDO BRAZ OAB - RJ0208791A (ADVOGADO(A))

DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE OAB - MG0056543A-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos etc. 1. Inicialmente ordeno à secretaria que se atente à nova etapa 

processual, promovendo as alterações necessárias no sistema. 2. Tendo 

em vista o não cumprimento de sentença por parte da executada, bem 

como os pedidos confeccionados pela parte exequente, em observância 

ao disposto no art. 52, da Lei n.º 9.099/1995 interpretado em conjunto com 

o art. 513 do CPC, observando os princípios orientadores da celeridade e 

da informalidade, DETERMINO seja intimada a parte executada para no 

prazo previsto no art. 523 do CPC, ou seja, em 15 (quinze) dias, efetue o 

pagamento referente à sua condenação, sob pena da mesma incorrer no 

acréscimo da multa de 10% (dez por cento) do montante cobrado, bem 

como 10% (dez por cento) à título de honorários advocatícios, nos termos 

do § 1º do mencionado artigo 523. 3. Ultrapassado o prazo acima e não 

tendo ocorrido o cumprimento da obrigação, faça conclusos para penhora 

por meio das ferramentas eletrônicas. 4. Expeça-se o necessário. 5. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8012484-57.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DE MOURA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS OAB - MT0021035A (ADVOGADO(A))

PAULO EMILIO MONTEIRO DE MAGALHAES OAB - MT0008988A-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ LOPES FERREIRA OAB - MT0018599A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCENY RODRIGUES SEVERINO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCENY RODRIGUES SEVERINO OAB - GO13988 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Intime-se a parte autora para, em 05 (cinco) dias, 

manifestar-se quantos aos ofícios acostados aos autos. 2. Cumpra-se.
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Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011606-35.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX FERREIRA DE ABREU (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX FERREIRA DE ABREU OAB - MT0018260A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO RIBEIRO CARPINTERO OAB - RJ0166466A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Com esteio nas disposições da CNGC, DEFIRO o pedido formulado, 

DETERMINANDO sejam adotadas as providências necessárias para 

expedição de alvará consoante petição do advogado que representa os 

interesses da parte autora, inclusive realizando-se a transferência do 

montante para a conta indicada nos autos. 2- Após, cumpra-se as 

determinações anteriormente exaradas, remetendo os autos à Turma 

Recursal. 3- Expeça-se o necessário.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010021-45.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ELSA MARQUES SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIDAQUE LUIZ NETO OAB - MT0003252A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Visto o recurso inominado interposto ter julgado 

improcedente os pedidos inaugurais, DEFIRO o pleito de ID nº 13451091, 

nos termos do capítulo 5, seção 9 da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos termos do 

art. 953, §§1º e 2º. 2. Expeça-se ofício ao Departamento de Controle e 

Arrecadação –DCA para a restituição do valor, observando-se os dados 

bancários informados na petição de ID nº 13451091. 3. Expeça-se o 

necessário. 4. Intime-se. 5. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001570-82.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO ROBERTO DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUARES BATISTA MACHADO OAB - MT0020185A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PERICLES PEREIRA DA CRUZ (EXECUTADO)

WILLIAN ROBERTO DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos. 1. Processo regido pelo artigo 53 da Lei 9.099/95. 2. A vestibular 

está devidamente acompanhada de título executivo e demonstrativo 

atualizado do débito, preenchendo, assim, os requisitos específicos 

preconizados pelo artigo 798 do Diploma Processual Civil, não sendo caso 

de se aplicar o art. 801 do mesmo codex, razão pela qual recebo a 

presente dando continuidade à atividade jurisdicional deste juízo. 3. 

Inicialmente, consubstanciado no enunciado 126 do FONAJE, ORDENO que 

a parte exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente o título 

executivo original junto à secretaria deste juizado especial, que será 

devidamente conferido e carimbado pelo Gestor Judiciário, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito. 4. Concretizada tal diligência, 

DETERMINO a Secretaria do Juizado Especial Cível que proceda à citação 

pessoal da parte devedora, por meio do oficial de justiça, para efetuar o 

pagamento do débito no prazo de 03 (três) dias. Havendo pronto e integral 

pagamento promova a conclusão dos autos para extinção da execução 

por sentença logo em seguida, conforme inteligência do art. 924, inciso I, 

c/c o art. 925, ambos do CPC. 5. Por outro lado, não havendo o pagamento 

da dívida no aludido prazo, ou amortização meramente parcial, igualmente 

promova a conclusão dos autos para utilização dos sistemas on-line 

colimando penhora de bens, cuja frustração encetará a penhora por meio 

de diligências a serem promovidas por Oficial de Justiça. 6. Expeça-se o 

necessário. 7. Intime-se. 8. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001894-09.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA RODRIGUES SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MYKE BRENDON BORGES OAB - MT0021498A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIDALVA ELIAS COSTA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAIS DAIANE MAGALHAES PERES OAB - MT0015835A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos etc. 1. Inicialmente ordeno à secretaria que se atente à nova etapa 

processual, promovendo as alterações necessárias no sistema. 2. Tendo 

em vista o não cumprimento de sentença por parte da executada, bem 

como os pedidos confeccionados pela parte exequente, em observância 

ao disposto no art. 52, da Lei n.º 9.099/1995 interpretado em conjunto com 

o art. 513 do CPC, observando os princípios orientadores da celeridade e 

da informalidade, DETERMINO seja intimada a parte executada para no 

prazo previsto no art. 523 do CPC, ou seja, em 15 (quinze) dias, efetue o 

pagamento referente à sua condenação, sob pena da mesma incorrer no 

acréscimo da multa de 10% (dez por cento) do montante cobrado, bem 

como 10% (dez por cento) à título de honorários advocatícios, nos termos 

do § 1º do mencionado artigo 523. 3. Ultrapassado o prazo acima e não 

tendo ocorrido o cumprimento da obrigação, faça conclusos para penhora 

por meio das ferramentas eletrônicas. 4. Expeça-se o necessário. 5. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000994-89.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ PASSONDAS BARROS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA KARLA BRANDI HOHLENVERGER OAB - MT0017584A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE RIBEIRO FILHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos. 1. Processo regido pelo artigo 53 da Lei 9.099/95. 2. A vestibular 

está devidamente acompanhada de título executivo e demonstrativo 

atualizado do débito, preenchendo, assim, os requisitos específicos 

preconizados pelo artigo 798 do Diploma Processual Civil, não sendo caso 

de se aplicar o art. 801 do mesmo codex, razão pela qual recebo a 

presente dando continuidade à atividade jurisdicional deste juízo. 3. 

Inicialmente, consubstanciado no enunciado 126 do FONAJE, ORDENO que 

a parte exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente o título 

executivo original junto à secretaria deste juizado especial, que será 

devidamente conferido e carimbado pelo Gestor Judiciário, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito. 4. Concretizada tal diligência, 

DETERMINO a Secretaria do Juizado Especial Cível que proceda à citação 

pessoal da parte devedora, por meio do oficial de justiça, para efetuar o 

pagamento do débito no prazo de 03 (três) dias. Havendo pronto e integral 

pagamento promova a conclusão dos autos para extinção da execução 

por sentença logo em seguida, conforme inteligência do art. 924, inciso I, 

c/c o art. 925, ambos do CPC. 5. Por outro lado, não havendo o pagamento 

da dívida no aludido prazo, ou amortização meramente parcial, igualmente 

promova a conclusão dos autos para utilização dos sistemas on-line 

colimando penhora de bens, cuja frustração encetará a penhora por meio 

de diligências a serem promovidas por Oficial de Justiça. 6. Expeça-se o 

necessário. 7. Intime-se. 8. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-95 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO

Processo Número: 1002075-73.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

OSWALDO SOARES FILHO (AUTOR(A))

VANIA MARIA SOARES DE SENA (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

Paulo Roberto Tavares de Sena OAB - MT6432/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANAYLOR MARTINS CARRIJO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

Vistos. 1. Antes de apreciar o requerimento de tutela provisória de 

urgência determino à parte autora que, no prazo de 15 (quinze) dias, junte 

nos autos comprovante de endereço (contrato de locação, conta de água, 

energia, boleto bancário, etc.) em nome próprio e contemporâneo a data 

do manejo da ação, sob pena de indeferimento da inicial. Desde já saliento 

que singela declaração não se prestará ao desiderato pretendido, 

culminando na extinção propalada. 2. Intime-se. 3. Determino a imediata 

suspensão da audiência de conciliação anteriormente aprazada. 4. 

Transcorrido o lapso temporal alhures grafado, faça conclusos. 5. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000816-43.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BOSCO GOMES SANTIAGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0014232A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SA CREDITO IMOBILIARIO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

Autos nº 1000816-43.2018.811.0004 Pólo Ativo: JOAO BOSCO GOMES 

SANTIAGO Pólo Passivo: BRADESCO S/A CREDITO IMOBILIARIO Vistos, 

etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da 

Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se 

da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade, 

amparada na Lei. (destaquei e negritei). Evidenciado, a meu sentir, o total 

desinteresse na causa por parte do requerente, vez que deixou de 

comparecer ou apresentar justificativa que comprovasse sua ausência na 

audiência de conciliação. O fato do não comparecimento pelo réu 

acarretaria a revelia, já no caso da parte autora acarreta a contumácia, 

que, no caso, deve ser aplicada. Portanto, como a parte autora foi intimado 

a comparecer em audiência e ficou inerte, o processo deve ser extinto por 

falta de interesse de agir. Vejamos entendimento jurisprudencial nesse 

sentido: PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE 

PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO DO PROCESSO. CITAÇÃO. 

EVIDENCIADA A CONTUMÁCIA DA AUTORA EM PROMOVER A CITAÇÃO 

DO RÉU, APÓS A REGULAR INTIMAÇÃO DO PATRONO PARA 

IMPULSIONAR O FEITO, É DE RIGOR A EXTINÇÃO DO PROCESSO COM 

FULCRO NO ART. 267, IV, DO CPC. A OBEDIÊNCIA AOS PRAZOS 

PROCESSUAIS ATENDE AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO 

PROCESSO, DISCIPLINADO NO ARTIGO 5º, LXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL. CONSTITUIÇÃO 267 IV CPC 5º LXXVIII CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL (35651620088070003 DF 0003565-16.2008.807.0003, Relator: 

CARMELITA BRASIL, Data de Julgamento: 11/04/2012, 2ª Turma Cível, Data 

de Publicação: 16/04/2012, DJ-e Pág. 186). Dessa forma, a situação atual 

do presente processo permite a extinção com fundamento nos 

dispositivos retrocitados. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO 

EXTINÇÃO DO PROCESSO, com fulcro nos artigos 51, I da lei 9.099/95 e 

474, VI do CPC, sem resolução do mérito. Considerando ainda que não 

houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, 

§2º, Lei 9.099/95), CONDENO a parte promovente no pagamento das 

custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado 

28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. Revogo liminar 

eventualmente concedida. Sem honorários neste grau de jurisdição (art. 

55 da Lei nº. 9.099/95). Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA 

AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012991-18.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

AUDISLENE SILVEIRA BARBOSA LEMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMIRAMY BUENO DE CASTRO OAB - MT0005880S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO VILELA SANTOS (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora, por meio de seu(sua)(s) advogado(a)(s), no 

prazo de 15 (quinze) dias, para se manifestar nos autos, requerendo o 

que entender de direito, haja vista o trânsito em julgado da r. sentença 

procedente, sob pena de remessa dos autos ao arquivo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002090-42.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA DIAS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLLYANA SOARES MATOS OAB - MT0018383A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - DETRAN/MT (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Vistos. 1. Antes de apreciar o requerimento de tutela provisória de 

urgência determino à parte autora que, no prazo de 15 (quinze) dias, junte 

nos autos documento comprobatório da restrição alegada, sob pena de 

indeferimento da inicial. 2. Intime-se. 3. Determino a imediata suspensão da 

audiência de conciliação anteriormente aprazada. 4. Transcorrido o lapso 

temporal alhures grafado, faça conclusos. 5. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001746-61.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUEL GOMES MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO BARROS ALVES LIMA OAB - MT0016747A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUZUKI MOTOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (REQUERIDO)

EUROPA MOTOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GILBERTO RAIMUNDO BADARÓ DE ALMEIDA SOUZA OAB - BA0022772A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte autora, por meio de seu(sua) advogado(a), para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a certidão do Oficial de 

Justiça (Id 16623566), informando o atual endereço da parte reclamada 

Europa Motos Ltda - ME, para fins de citação e intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002048-90.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

AUGUSTA MARTINS DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLLYANA SOARES MATOS OAB - MT0018383A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu(sua)(s) advogado(a)(s), 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

28/01/2019, às 15h (horário de Cuiabá/MT), no Juizado Especial de Barra 

do Garças - MT, sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002049-75.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

AUGUSTA MARTINS DE JESUS (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

POLLYANA SOARES MATOS OAB - MT0018383A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu(sua)(s) advogado(a)(s), 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

28/01/2019, às 15h20min (horário de Cuiabá/MT), no Juizado Especial de 

Barra do Garças - MT, sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001718-93.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

IVONE ROSA DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MS0016393A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu(sua)(s) advogado(a)(s), 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

29/01/2019, às 14h20min (horário de Cuiabá/MT), no Juizado Especial de 

Barra do Garças - MT, sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001974-36.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLEMILDA VIEIRA DE CARVALHO LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DE OLIVEIRA OAB - MT0020635A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu(sua)(s) advogado(a)(s), 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

30/01/2019, às 15h (horário de Cuiabá/MT), no Juizado Especial de Barra 

do Garças - MT, sob pena de contumácia e extinção do processo.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 68273 Nr: 1769-10.2007.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Camerino de Azevêdo

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Apoena Camerino de Azevedo 

- OAB:MT 13314-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Azolini - OAB:MT 3094

 DESPACHO

 Processo nº: 1769-10.2017.811.0004 (Cód. 68273).

Vistos, etc.

1. Tendo em vista a certidão de fls. 164, intime-se a parte ré para, em 05 

(cinco) dias, informar a guia de depósito judicial e o respectivo 

comprovante de pagamento ou os dados da conta judicial para possibilitar 

a vinculação do valor.

 2. Transcorrido o prazo, faça conclusos.

3. Cumpra-se.

Barra do Garças-MT, 26/11/2018.

Fernando da Fonsêca Melo

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 90783 Nr: 4618-81.2009.811.0004

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elias Pinto Coelho

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOYCE OLIVEIRA MENDONÇA - 

OAB:12273/MT, Lais Bento de Resende - OAB:MT 11.828, Roldrigo 

Queiroz de Oliveira - OAB:MT 13.284-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Azolini - OAB:MT 3094

 DESPACHO

Processo nº: 927/2009 Código: 90783

 Vistos, etc.

1. Em prefácio, DEFIRO o requerimento apresentado, passando a constar 

desde já o Sr. Rafael Sganzerla Durand como patrono da parte executada, 

devendo sobrevir as publicações e/ou intimações referentes ao presente 

feito em seu nome.

2. Outrossim, conveniente registrar que remanescia nos autos a 

constrição de valores no total de R$ 1,59 (um real e cinquenta e nove 

reais). Com efeito, o retro mencionado importe fora desbloqueado por ser 

ínfimo, deixando de ocasionar relevância ao feito.

3. Por outro lado, DETERMINO a certificação de valores disponíveis na 

conta judicial única concernente a presente rusga.

4. Após, façam-me os autos conclusos.

5. Expeça-se o necessário.

6. Cumpra-se.

 Barra do Garças-MT, 09 de novembro de 2018.

Fernando da Fonsêca Melo

Juiz Titular

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 57932 Nr: 1469-82.2006.811.0004

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neiva Teresinha dos Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL 

BARTOLOMEU S/A, Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gisele Barbosa Castelo - 

OAB:MT 8408, Paulo José Martins Grama - OAB:MT 8.445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ANTÔNIO BREGUNCI 

- OAB:22.629, Edson Azolini - OAB:MT 3094

 DESPACHO

Processo nº: 502/2006 Código: 57932

 Vistos, etc.

1. Analisada a petição apresentada pela executada, compreendo ser 

digna de estima, razão pela qual a DEFIRO. Com efeito, ordeno o 

desarquivamento dos autos por ora.

2. Outrossim, DETERMINO a certificação de valores referente ao feito. 

Após, com esteio nas disposições da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso dos Foros 

Judicial e Administrativo – CNGC, ORDENO sejam adotadas as 

providências necessárias para a expedição de alvará, realizando-se a 

transferências para a conta indicada nos autos em favor da exequente.

3. Posteriormente, arquiva-se os autos definitivamente.

4. Expeça-se o necessário.

5. Cumpra-se.

 Barra do Garças-MT, 09 de novembro de 2018.

Fernando da Fonsêca Melo

Juiz Titular

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010411-83.2014.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO JOSE DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADI TEREZINHA MARTINI OAB - MT0003306A (ADVOGADO(A))

TANIA DE FATIMA FANTE CRUZ OAB - MT0003378A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO MAMMANA MADUREIRA OAB - SP0333834A (ADVOGADO(A))

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO(A))

CARLA DENES CECONELLO LEITE OAB - MT0008840A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Trata-se de ação onde ocorreu o pagamento voluntário da condenação, 

razão pela qual o advogado da parte autora requer a transferência do 
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numerário para conta bancária por ele indicada. 2- Com esteio nas 

disposições da CNGC, DEFIRO o pedido formulado, DETERMINANDO sejam 

adotadas as providências necessárias para expedição de alvará 

consoante petição do advogado que representa os interesses da parte 

autora, inclusive realizando-se a transferência do montante para a conta 

indicada nos autos. 3- Destarte, uma vez concretizada a obrigação mirada 

nos presentes autos, o processo deve chegar ao seu término, portanto, 

nos termos do art. 316 e 487, I do Código de Processo Civil, e mediante a 

liquidação da dívida já realizada de acordo com os autos, declaro EXTINTO 

o processo em apreço. 4- Após o trânsito em julgado e não havendo 

manifestação das partes, proceda às baixas necessárias e arquivamento 

dos autos. 5- Publique-se. 6- Registre-se. 7- Intime-se. 8- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001974-36.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLEMILDA VIEIRA DE CARVALHO LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DE OLIVEIRA OAB - MT0020635A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é 

permitida no âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, 

portanto, embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela 

antecipatória em sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja 

flagrante a necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar 

direitos, como deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é 

perfeitamente possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente 

perante a batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória 

ponderação em torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha 

analisar se estão presentes os requisitos autorizativos para a concessão 

da mesma no que concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 

300 do Estatuto Processual Civil disciplina que: “Art. 300: O juiz poderá, a 

requerimento da parte, antecipar, total ou parcialmente, os efeitos da tutela 

pretendida no pedido inicial, desde que, existindo prova inequívoca, se 

convença da verossimilhança e alegação: I – haja fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação; ou II – fique caracterizado o abuso de 

direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório do réu. [...] §2º Não 

se concederá a antecipação da tutela quando houver perigo de 

irreversibilidade do provimento antecipados [...].” [sublinhei]. 2- Pois bem, 

para a concessão da tutela provisória de urgência, são necessários que 

estejam presentes os requisitos delineados no artigo acima grafado. O 

risco de ineficácia do provimento principal e a plausibilidade do direito 

alegado que, caso presentes, evidenciará que a ré deve, de plano, 

restituir em dobro o valor retido de R$1.573,58 (mil quinhentos e setenta e 

três reais e cinquenta e oito centavos), bem como se abster de proceder 

novos bloqueios na conta bancária da autora, situações estas que 

restaram parcialmente demonstradas nos documentos que acompanharam 

a vestibular. Nesse sentido não ficou evidenciado o perigo da demora 

(periculum in mora) e o fumus boni juris, no que concerne ao pleito de 

restituição em dobro do valor supracitado, levando-se em conta que a 

parte autora não trouxe aos autos documento comprobatório da retenção 

do montante, além de que, referido pedido refere-se ao mérito da lide. Já, 

quanto ao pedido de abstenção de novos bloqueios na conta, entendo ser 

cabível, pois, a priori, não há documentos referentes a outros débitos da 

autora, além de que, juntou provas hábeis a justificar seus gastos 

mensais. 3- No que toca à inversão do ônus da prova, primeiramente cabe 

ressaltar que a lei 8.078/90 constitui-se em um sistema autônomo e 

próprio, sendo fonte primária para o intérprete, entretanto deverá ser 

interpretado em consonância com o disposto em nossa Carta Magna, 

aplicando-se, ainda que de forma subsidiária, as disposições do CPC. 

Ocorre que o legislador ordinário não definiu o momento processual 

adequado para apreciação da inversão probante, competindo à 

jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até uma manifestação 

expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente tende a afirmar que o 

momento adequado é quando da sentença, ao passo que outra assevera 

ser antes, tratando-se de uma regra de instrução. 4- Em que pese os 

conteúdos díspares das correntes, compreendo que aludido instituto tem o 

seu momento de concretização influenciado pelo rito processual do 

processo, sendo que nos procedimentos ordinários o ideal é quando do 

saneamento do feito, por se tratar mais de uma regra de instrução, 

conforme previsto no artigo 357, III, do CPC, combinado com o disposto no 

artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, sendo de bom alvitre destacar que 

mesmo sob o auspício do CPC de 1973 a jurisprudência se manifestava 

neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, 

ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. 

1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe a existência de 

divergência de entendimentos entre Turmas do STJ a respeito da mesma 

questão de direito federal. Tratando-se de divergência a propósito de 

regra de direito processual (inversão do ônus da prova) não se exige que 

os fatos em causa no acórdão recorrido e paradigma sejam semelhantes, 

mas apenas que divirjam as Turmas a propósito da interpretação do 

dispositivo de lei federal controvertido no recurso. 2. Hipótese em que o 

acórdão recorrido considera a inversão do ônus da prova prevista no art. 

6º, inciso VIII, do CDC regra de julgamento e o acórdão paradigma trata o 

mesmo dispositivo legal como regra de instrução. Divergência configurada. 

3. A regra de imputação do ônus da prova estabelecida no art. 12 do CDC 

tem por pressuposto a identificação do responsável pelo produto 

defeituoso (fabricante, produtor, construtor e importador), encargo do 

autor da ação, o que não se verificou no caso em exame. 4. Não podendo 

ser identificado o fabricante, estende-se a responsabilidade objetiva ao 

comerciante (CDC, art. 13). Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação 

contra suposto fabricante, sem comprovar que o réu foi realmente o 

fabricante do produto defeituoso, ou seja, sem prova do próprio nexo 

causal entre ação ou omissão do réu e o dano alegado, a inversão do 

ônus da prova a respeito da identidade do responsável pelo produto pode 

ocorrer com base no art. 6º, VIII, do CDC, regra de instrução, devendo a 

decisão judicial que a determinar ser proferida "preferencialmente na fase 

de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a 

quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade" 

(RESP 802.832, STJ 2ª Seção, DJ 21.9.2011).” 5. Embargos de divergência 

a que se dá provimento. (ERESP 422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA, REL. P/ ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL 

GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 

5- No que diz respeito aos processos em que inexiste a fase de 

saneamento, a semelhança do que ocorre no âmbito dos juizados 

especiais, o instituto deve ser manejado quando se for proferir a 

sentença. Com efeito, nestas hipóteses a regra da inversão se presta 

mais a um juízo de valor sobre as provas já produzidas, sob pena de se 

permitir a inércia do consumidor caso saiba previamente que o encargo foi 

repassado para o fornecedor, o que desprestigia a busca da verdade 

real, vez que as partes devem contribuir ativamente para o desfecho da 

celeuma, produzindo as provas que se prestam a caracterizar suas 

alegações. Isto se dá pelo fato de que as regras da inversão do ônus da 

prova são de julgamento da causa e somente após a instrução do feito, no 

momento da valoração das provas, estará o juiz habilitado a afirmar se 

existe ou não situação de non liquet, sendo o caso ou não de inversão do 

ônus da prova, de igual forma também o Superior Tribunal de Justiça se 

pronunciou, v.g.: RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MOMENTO. SENTENÇA. 

POSSIBI-LIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO 

CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência do STJ não se 

pacificou quanto à possibilidade de o juízo inverter o ônus da prova no 

momento de proferir a sentença numa ação que discuta relação de 

consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, como função primordial 

das normas de distribuição de ônus da prova, a sua atribuição de regular 

a atividade do juiz ao sentenciar o processo (ônus objetivo da prova). Por 

conduzirem a um julgamento por presunção, essas regras devem ser 

aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As partes, no Processo Civil, 

têm o dever de colaborar com a atividade judicial, evitando-se um 

julgamento por presunção. Os poderes instrutórios do juiz lhe autorizam se 

portar de maneira ativa para a solução da controvérsia. As provas não 

pertencem à parte que as produziu, mas ao processo a que se destinam. 

4. O processo não pode consubstanciar um jogo mediante o qual seja 

possível às partes manejar as provas, de modo a conduzir o julgamento a 

um resultado favorável apartado da justiça substancial. A ênfase no ônus 

subjetivo da prova implica privilegiar uma visão individualista, que não é 

compatível com a teoria moderna do processo civil. 5. Inexiste surpresa na 

inversão do ônus da prova apenas no julgamento da ação consumerista. 

Essa possibilidade está presente desde o ajuizamento da ação e nenhuma 

das partes pode alegar desconhecimento quanto à sua existência. 6. A 
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exigência de uma postura ativa de cada uma das partes na instrução do 

processo não implica obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada 

parte deve produzir todas as provas favorável de que dispõe, mas não se 

pode alegar que há violação de direito algum na hipótese em que, não 

demonstrado o direito, decida o juiz pela inversão do ônus da prova na 

sentença. 7. Recurso especial conhecido e improvido?. (REsp 

1125621/MG ? RECURSO ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy 

Andrighi, T3 ? Terceira Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6- Assim 

sendo, somente quando da prolação da sentença será avaliada a 

aplicação do artigo 6º do CDC, notadamente quando a inversão ali 

preconizada também reclama a inviabilidade técnica, fática ou lógica para 

produção da prova por parte do consumidor, o qual não se desobriga do 

encargo de provar suas alegações quando lhe é possível, sob pena de se 

deturpar o instituto para fins de autorizar um julgado escorado em meras 

presunções advinda da simples inércia do consumidor. 7- DEFIRO 

PARCIALMENTE o pedido do promovente, de tutela antecipada, tendo em 

vista que a parte autora apresentou conteúdo probatório tão somente para 

evidenciar o periculum in mora referente ao pedido para que a ré se 

abstenha de proceder novos bloqueios na conta bancária da autora, 

devendo cumprir as ordens no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

multa diária no importe de R$200,00 (duzentos reais), sem prejuízo de 

majoração em caso de necessidade. Indeferindo assim, o pedido de 

restituição, imediata, em dobro do valor de R$1.573,58 (mil quinhentos e 

setenta e três reais e cinquenta e oito centavos). 8- DEFIRO a parte autora 

os benefícios da justiça gratuita, nos termos da Lei 1.060/1950. 9- 

Designe-se audiência de conciliação e proceda à citação pessoal de parte 

requerida - na forma preconizada pelo art. 18, I, da LJESP, para 

comparecimento à audiência (LJESP, art. 18, § 1º), oportunidade em que 

poderá contestar a ação em uma das formas preconizadas pelo art. 30 da 

LJESP, sendo facultada a formulação de pedidos contrapostos (LJESP, 

art. 31), devendo a citação conter em seu bojo a ressalva de que o não 

comparecimento à sessão de conciliação, ou à audiência de instrução e 

julgamento, implica na presunção de verdadeiros os fatos alegados no 

pedido inicial (LJESP, art. 20), com julgamento imediato da causa (LJESP, 

art. 23). A citação pelo correio deverá mencionar que a parte será 

considerada citada independentemente de ter recebido o aviso em mão 

própria. 10- Cientifique à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º 

usque 4º, do art. 9º da Lei 9.099/1995. 11-Se frustrada a citação por 

correio, art. 18, I, da LJESP, cite-se na forma do inciso II do dispositivo em 

apreço. 12-Intime-se observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 13-Em 

último caso, havendo necessidade, expeça-se carta precatória 

(devidamente instruída com a contrafé da inicial) solicitando os préstimos 

do juízo deprecado no sentido de citar a(s) parte(s) requerida(s), se 

possível no prazo de 20 (vinte) dias antes da audiência a ser realizada 

(aplicação, por analogia, do art. 334 do CPC), consignando em seu bojo 

nossas homenagens. 14-Expeça-se o necessário. 15-Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011175-06.2013.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LINDALVA CORREIA DE LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE HUMBERTO RAMOS ALMEIDA DOS REIS OAB - MT13560/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA NAZARETH ESTEVES GALVAO (EXECUTADO)

CLAUDIA SUZANA ESTEVES GALVAO (EXECUTADO)

HELOYZA VALENTINA ESTEVES DOS PASSOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WELITON MARCOS RODRIGUES DE OLIVEIRA OAB - MT0014005A 

(ADVOGADO(A))

EURIPEDES LUIZ ESTEVES JUNIOR OAB - MT5916/B (ADVOGADO(A))

NILSON MARCOS ADORNO SANTOS OAB - MT0018487A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos etc. 1. Trata-se de ação de execução de título executivo 

extrajudicial, tendo a parte exequente formulado requerimento no sentido 

de bloquear a carteira nacional de habilitação das executadas. 2. Pois 

bem. Após detida análise dos autos, compreendo que o aludido pedido não 

merece guarida jurídica. De fato, o art. 139, inciso IV, do CPC estabelece 

ao magistrado o dever de "determinar todas as medidas indutivas, 

coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar 

o cumprimento de ordem judicial, inclusive as que tenham por objeto 

prestação pecuniária". 3. Com efeito, conveniente ponderar que quando 

da aplicação do mencionado artigo, o julgador deve ser cuidadoso e 

consciencioso, de tal sorte que deve sempre observar os princípios 

constitucionais da razoabilidade, da proporcionalidade e da eficiência. 

Nesse diapasão, compreendo que o bloqueio da CNH não se harmoniza ao 

comando inserto no mencionado art. 139, IV, do CPC, pois cuida-se de 

medida desconexa e excessiva, na medida em que interfere na liberdade 

do indivíduo, que, diga-se, só pode ser limitada mediante norma expressa 

que discipline a matéria, com a garantia do devido processo legal. Nesse 

sentido: MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DO DIREITO DE 

DIRIGIR. MEDIDA ATÍPICA EM EXECUÇÃO DE VALORES COM 

FUNDAMENTO NO ART. 139 , INC. IV DO NCPC . RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA. CARATER PUNITIVO SEM QUALQUER 

RELAÇÃO COM O RESGATE DA DÍVIDA. Será preciso atenção dos 

julgadores na definição dos limites do art. 139 , inc. IV do NCPC , pois, 

mesmo que determinadas sob a boa intenção da efetividade do processo 

judicial, as medidas atípicas para assegurar o cumprimento das decisões 

precisam evidenciar a condução dos devedores à satisfação da 

obrigação, para que não assumam caráter punitivo. Não se vislumbra 

sentido prático nem proveito ao exequente para receber seu crédito por 

meio da suspensão das CNH's dos impetrantes, com prazo determinado no 

resgate do débito. Se a intenção é impedir que os devedores conduzam 

veículos de maneira lícita e regular, simplesmente não se observa de que 

forma essa medida não razoável e desproporcional os orientará até a 

quitação da dívida. Pedido acolhido. (TJSP – Processo 

20026119620178260000 SP 2002611-96.2017.8.26.0000 - Orgão Julgador 

12ª Câmara de Direito Privado – Publicação 18/10/2017 – Relator Sandra 

Galhardo Esteves). (grifos nossos) AGRAVO – EXECUÇÃO 

EXTRAJUDICIAL – MEDIDAS COERCITIVAS – SUSPENSÃO DA CARTEIRA 

NACIONAL DE HABILITAÇÃO E APREENSÃO DOS PASSAPORTES – 

CANCELAMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITO DOS EXECUTADOS ATÉ O 

PAGAMENTO DA DÍVIDA – MEDIDA EXCEPCIONAL – ARTIGO 139, IV DO 

NCPC – FALTA DE ESGOTAMENTO DAS MEDIDAS TRADICIONAIS – 

DESPROPORCIONALIDADE PARA A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO 

PERSEGUIDO NA EXECUÇÃO – VIOLAÇÃO DO DIREITO E GARANTIA 

CONSTITUCIONAL – MEDIDA QUE NÃO SE AFIGURA RAZOÁVEL - 

RECURSO PROVIDO. A determinação das medidas coercitivas 

consistentes na suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e 

apreensão dos passaportes, bem como cancelamento dos cartões de 

créditos dos executados agravantes, até o pagamento da dívida, além de 

envolver direitos e garantias fundamentais, deixa de observar o princípio 

da menor onerosidade para a agravante e não se prestaria a alcançar a 

efetivação buscada, a quitação da dívida. Medida cautelar/coercitiva que 

não se afigura razoável ou útil a execução. (TJMT - GUIOMAR TEODORO 

BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

08/03/2017, Publicado no DJE 14/03/2017). (grifos nossos) 4. Frente ao 

exposto, INDEFIRO o pedido de bloqueio da CNH das executadas. Em 

continuidade à marcha processual, DETERMINO que a exequente, no 

prazo de 30 (trinta) dias, indique bens da parte executada passíveis de 

constrição judicial, sob pena de extinção. 5. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. 6. Intime-se. 7. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012817-09.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO S. DA SILVA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRO LUIS COSTA SAGGIN OAB - MT0005734A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Trata-se de ação onde ocorreu o pagamento voluntário da condenação, 

razão pela qual o advogado da parte autora requer a transferência do 

numerário para conta bancária por ele indicada. 2- Com esteio nas 

disposições da CNGC, DEFIRO o pedido formulado, DETERMINANDO sejam 

adotadas as providências necessárias para expedição de alvará 
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consoante petição do advogado que representa os interesses da parte 

autora, inclusive realizando-se a transferência do montante para a conta 

indicada nos autos. 3- Destarte, uma vez concretizada a obrigação mirada 

nos presentes autos, o processo deve chegar ao seu término, portanto, 

nos termos do art. 316 e 487, I do Código de Processo Civil, e mediante a 

liquidação da dívida já realizada de acordo com os autos, declaro EXTINTO 

o processo em apreço. 4- Após o trânsito em julgado e não havendo 

manifestação das partes, proceda às baixas necessárias e arquivamento 

dos autos. 5- Publique-se. 6- Registre-se. 7- Intime-se. 8- Cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010061-90.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO RIBEIRO DE SOUSA (REQUERENTE)

MARIA RIBEIRO DE SOUSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADAO BORBA MIRANDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 8010061-90.2017.811.0004 Pólo Ativo: MARIA RIBEIRO DE 

SOUSA Pólo Passivo: ADAO BORBA MIRANDA Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se 

da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade, 

amparada na Lei. (destaquei e negritei). Evidenciado, a meu sentir, o total 

desinteresse na causa por parte do requerente, vez que deixou de 

comparecer ou apresentar justificativa que comprovasse sua ausência na 

audiência de instrução. O fato do não comparecimento pelo réu acarretaria 

a revelia, já no caso da parte autora acarreta a contumácia, que, no caso, 

deve ser aplicada. Portanto, como a parte autora foi intimado a 

comparecer em audiência e ficou inerte, o processo deve ser extinto por 

falta de interesse de agir. Vejamos entendimento jurisprudencial nesse 

sentido: PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE 

PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO DO PROCESSO. CITAÇÃO. 

EVIDENCIADA A CONTUMÁCIA DA AUTORA EM PROMOVER A CITAÇÃO 

DO RÉU, APÓS A REGULAR INTIMAÇÃO DO PATRONO PARA 

IMPULSIONAR O FEITO, É DE RIGOR A EXTINÇÃO DO PROCESSO COM 

FULCRO NO ART. 267, IV, DO CPC. A OBEDIÊNCIA AOS PRAZOS 

PROCESSUAIS ATENDE AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO 

PROCESSO, DISCIPLINADO NO ARTIGO 5º, LXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL. CONSTITUIÇÃO 267 IV CPC 5º LXXVIII CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL (35651620088070003 DF 0003565-16.2008.807.0003, Relator: 

CARMELITA BRASIL, Data de Julgamento: 11/04/2012, 2ª Turma Cível, Data 

de Publicação: 16/04/2012, DJ-e Pág. 186). Dessa forma, a situação atual 

do presente processo permite a extinção com fundamento nos 

dispositivos retrocitados. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO 

EXTINÇÃO DO PROCESSO, com fulcro nos artigos 51, I da lei 9.099/95 e 

474, VI do CPC, sem resolução do mérito. Considerando ainda que não 

houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, 

§2º, Lei 9.099/95), CONDENO a parte promovente no pagamento das 

custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado 

28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. Revogo liminar 

eventualmente concedida. Sem honorários neste grau de jurisdição (art. 

55 da Lei nº. 9.099/95). Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA 

AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000102-83.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALLANKLEY LOPES DE SOUZA (REQUERENTE)

LUCIA KYOKO KOCHI DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO GEHM OAB - MT0016063A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LINDOMAR ALVES CAMARA E CIA LTDA. - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TELMA REGINA RIBEIRO DONATONI OAB - MT0018966A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000102-83.2018.811.0004 Pólo Ativo: ALLANKLEY LOPES DE 

SOUZA Pólo Passivo: LINDOMAR ALVES CAMARA E CIA LTDA. - EPP 

Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO Dispensado o relatório, nos termos do artigo 

38, da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 335 do 

Código de Processo Civil. 3. MÉRITO 3. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência 

do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada 

caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins 

sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo 

poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como 

forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Trata-se de AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DANOS MORAIS c/c 

DANOS MATERIAIS, referente ao cancelamento da compra de LOTES em 

nome da parte autora em decorrência, pugnando pelo ressarcimento dos 

valores pago, porém com o cancelamento das clausulas contratuais que 

impedem a devolução da forma que pretende. . Determina o artigo 259 do 

CC: Art. 259. O valor da causa constará sempre da petição inicial e será: I 

- na ação de cobrança de dívida, a soma do principal, da pena e dos juros 

vencidos até a propositura da ação; II - havendo cumulação de pedidos, a 

quantia correspondente à soma dos valores de todos eles; III - sendo 

alternativos os pedidos, o de maior valor; IV - se houver também pedido 

subsidiário, o valor do pedido principal; V - quando o litígio tiver por objeto 

a existência, validade, cumprimento, modificação ou rescisão de negócio 

jurídico, o valor do contrato; Dessa forma, o valor de causa desse ser o 

valor existente no contrato. E, sendo assim, considerando que o valor do 

contrato supera o valor de R$130,000,00 (cento e trinta mil reais) e 

portanto, é superior ao permitido por em sede dos Juizados, na forma do 

artigo 3, I, da Lei 9.099/95. No caso, somente poderia ser analisado por 

este Juízo situações onde foram realizados acordos extrajudiciais, onde o 

valor do contrato não atinge o teto do juizado, não sendo possível 

devolver o dinheiro pago sem declarar o nulo o contrato em discussão. 4. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 485, inciso IV, do 

Código de Processo Civil, SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem 

resolução do mérito ante a Incompetência desse Juízo. Revogo liminar 

eventualmente concedida. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Sem 

custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, 

nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado 

digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) 

juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

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

Processo Número: 1001727-55.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA ZOCCOLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO BENEDETI OAB - MT0007145A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA ECONÔMICA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001727-55.2018.811.0004 Pólo Ativo: MARIA APARECIDA DE 

OLIVEIRA ZOCCOLI Pólo Passivo: JUIZO DA VARA ESPECIALIZADO DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS-MT – 
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ALVARÁ JUDICIAL Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, 

nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. 

PRELIMINARES Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A 

inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o 

Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Trata-se de PEDIDO DE ALVARÁ JUDICIAL, formulado por 

MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA ZOCCOLI, requerendo a autorização 

para levantamento de resíduos referente ao PIS e FGTS depositados junto 

a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, deixado pelo seu falecido esposo 

ADMILSON DA SILVA ZOCCOLI. Em análise às circunstâncias e elementos 

dos autos, entendo que assiste razão à requerente, sendo que os 

herdeiros são todos maiores e capazes e consta aos autos procuração 

onde autoriza a requerente ao levantamento de tais valores. Com efeito, 

dispõe a Lei n. 6.858/80 sobre o pagamento, aos dependentes ou 

sucessores, de valores não recebidos em vida pelos respectivos titulares: 

Art. 1°. Os valores devidos pelos empregadores aos empregados e os 

montantes das contas individuais do Fundo de Garantia do Tempo de 

Serviço e do Fundo de Participação PIS-PASEP, não recebidos em vida 

pelos respectivos titulares, serão pagos, em quotas iguais, aos 

dependentes habilitados perante a Previdência Social ou na forma da 

legislação específica dos servidores civis e militares, e, na sua falta, aos 

sucessores previstos na lei civil, indicados em alvará judicial, 

independentemente de inventário ou arrolamento. Art. 2°. O disposto nesta 

Lei se aplica às restituições relativas ao Imposto de Renda e outros 

tributos, recolhidos por pessoa física, e não existindo outros bens sujeitos 

a inventário, aos saldos bancários e de contas de cadernetas de 

poupança e fundos de investimento de valor até 500 (quinhentas) 

Obrigações do Tesouro Nacional. (grifo nosso). Com efeito, entendo que 

os valores devem ser liberados a Reclamante. 4. DISPOSITIVO Ante o 

exposto, determino que o saldo credor referente ao PIS e FGTS em favor 

de ADMILSON DA SILVA ZOCCOLI existentes na CAIXA ECONOMICA 

FEDERAL, seja pago à requerente MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA 

ZOCCOLI, expedindo-se alvará, com as cautelas necessárias. Sem custas 

e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Após trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000705-59.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX FERREIRA DE ABREU OAB - MT0018260A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA OAB - PE0021233A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000705-59.2018.811.0004 Pólo ativo: MARIA DE LOURDES DA 

SILVA Pólo passivo: Banco OLÉ CONSIGNADO Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) Verifico que a 

matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas 

carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou 

protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, 

onde afirma o reclamante que teve seu nome inserido indevidamente nos 

órgãos de proteção, vez que jamais contratou nenhum empréstimo da ré. 

Na contestação, a Reclamada alega que a divida é licita, apresentando 

DOCUMENTOS, como CONTRATO que comprovam a origem do débito 

(contrato de cessão) e extratos de pagamentos informando as parcelas 

ao qual a ré deixou de efetuar o pagamento. Na impugnação, a autora 

afirma que a prova da existência da divida pelo contrato não comprova 

que a mesma estava em debito, visto que estava pagando as parcelas do 

empréstimo. Pois bem, inicialmente verifico que as informações trazidas 

pela autora são controvérsias, visto que na inicial afirma jamais ter tido 

contratado nenhum empréstimo, e na impugnação afirma que estava 

pagando devidamente o empréstimo realizado. Com efeito, a ré na 

contestação apresenta extratos que comprovam onde a autora deixou de 

efetuar os pagamentos, e a parte autora não apresentou os comprovantes 

suficientes que comprovam o pagamento dos três empréstimos em 

discussão. Sendo assim, diante dos documentos apresentados pela 

reclamada, entendo devida a cobrança em discussão neste processo. 

Forçoso reconhecer que a Reclamada agiu no exercício regular de um 

direito, nos exatos termos do art.188 do Código Civil, in verbis: “Art. 188. 

Não constituem atos ilícitos: I – os praticados em legítima defesa ou no 

exercício regular de um direito”. Logo, ainda que cabível a reparação civil 

em casos de negativação indevida (art. 5º, incisos V e X, da Constituição 

Federal), restou comprovado, na hipótese em apreço, a ausência de 

pagamento pelo Reclamante, razão pela qual não há que se falar em 

ilicitude no procedimento do réu. Assim sendo, in casu, não há que 

falar-se em dano moral a ser indenizado, levando-se em conta que o 

Requerido está acobertado pela excludente da responsabilidade civil 4. DA 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Verifico que o fato da parte autora ingressar com 

ação de ressarcimento moral sabendo que a divida é devida, alterando as 

verdades dos fatos, sob a tentativa de enriquecimento ilícito, configura 

litigância de má-fé. Assim, é indiscutível a litigância de má-fé da parte 

demandante, na medida em que alterou a verdade dos fatos (art. 80, inciso 

II, CPC), comprovando-se a lide temerária. 5. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro 

no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. SUGIRO PELA 

CONDENAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ da parte autora, nos termos do 

artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 do CPC, onde CONDENO ao 

pagamento de 2%(por cento) do valor da causa, em favor da Reclamada. 

Revogo liminar eventualmente concedida. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000361-78.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:
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STHEFANY ANGELA VIEIRA SOUSA (REQUERENTE)

CHARLES GARYS SOUSA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR COELHO DA SILVA OAB - MT0019199A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMPRESA MOREIRA LIMITADA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº. 1000361-78.2018.811.0004 Pólo Ativo: CHARLES GARYS 

SOUSA SILVA Pólo Passivo: EMPRESA MOREIRA LIMITADA Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se 

da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade, 

amparada na Lei. (destaquei e negritei). Trata-se de ação de indenização 

por danos morais, e verifico que as partes transigiram sobre o objeto 

desta lide, conforme acordo apresentado na ata de audiência de 

conciliação cuja cláusulas estão devidamente regulares. Certo é que se 

mostra lícito às partes buscarem a finalização de demandas mediante 

concessões mútuas, inclusive, dispensando o magistrado de julgar as 

diversas questões postas nos autos, cabendo verificar apenas e 

tão-somente a satisfação dos requisitos formais do negócio jurídico, 

homologando a manifestação da vontade apresentada pelas partes. Com 

efeito, a sentença homologatória de conciliação ou de transação é título 

executivo judicial, possuindo ela eficácia da sentença com mérito. Assim, 

considerando o processo instruído para eventual homologação, merece 

acolhimento a pretensão das partes. Nesse sentido: APELAÇÃO. AÇÃO 

DE CONHECIMENTO. ACORDO. HOMOLOGAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Celebrado acordo no bojo do processo de 

conhecimento é perfeitamente possível a sua extinção com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 269, inciso III, do Código de Processo Civil. 

(TJ-MG - AC: 10349090240566002 MG , Relator: Tiago Pinto, Data de 

Julgamento: 13/06/2013, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 21/06/2013) Assim, sendo a matéria desta lide relacionada a 

direito disponível e as partes são capazes, não verifico empecilho à 

homologação do acordo apresentado. Com efeito, verifico que o prazo 

para cumprimento do acordo já esta superado em quase 06 (seis) meses, 

não havendo manifestação posterior quanto a eventual descumprimento, o 

que deve ser entendido que foi devidamente cumprido podendo ser 

arquivado definitivamente. 3. DISPOSITIVO Isto Posto, HOMOLOGO POR 

SENTENÇA o acordo efetuado entre as partes, para que surta seus 

efeitos jurídicos e legais, e consequentemente com fulcro no artigo 487,III 

do Novo Código de Processo Civil, SUGIRO QUE SEJA EXTINTO O 

PROCESSO, com resolução de mérito ante o cumprimento da obrigação. 

Após o trânsito, arquive-se definitivamente.. Submeto a presente decisum 

à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000708-14.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LIGIA MARIA INACIO DE SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO GEHM OAB - MT0016063A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000708-14.2018.811.0004 Pólo Ativo: LIGIA MARIA INACIO DE 

SIQUEIRA Pólo Passivo: MUNICIPIO DE BARRA DO GARÇAS/MT Vistos, 

etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da 

Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não 

há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do 

art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 

ORDINARIA TRABALHISTA, onde a parte autora onde em resumo aduz 

que é ENFERMEIRO (SUS) e esta enquadrada na CLASSE A / NIVEL 1, 

desde 01.08.2012, porém alega ter direito a ser enquadrada no CLASSE B 

E NIVEL 2, pugnando pelo pagamento das verbas retroativas e vincendas, 

e ainda pagamento de insalubridade no percentual de 20%, e adicional de 

tempo de serviço (ATS) no percentual de 2%. O MUNICIPIO DE BARRA DO 

GARÇAS/MT, devidamente citado, apresentou contestação alegando que 

os pedidos da parte autora não merecem procedência. 2.2.1 Da 

progressão horizontal (CLASSE) O Diploma legal que institui a Carreira dos 

Profissionais do Sistema Único de Saúde do Município de Barra do Garças 

– Lei Complementar 091/2005 – se infere que a progressão funcional dos 

servidores regidos se dará de forma vertical, compreendendo a elevação 

de nível, e de forma horizontal referente à elevação de classe, 

observadas as exigências fixadas. O art. 12, IV, “b” da Lei Complementar 

091/2005 dispõe acerca dos requisitos exigidos para a progressão 

horizontal. Segue: “Art. 12. A série de Classes dos Cargos que compõem 

a Carreira dos Profissionais do Sistema Único de Saúde estrutura-se em 

linha horizontal de acesso, em conformidade com o respectivo nível de 

habilitação e perfil profissional e ocupacional, identificada por letras 

maiúsculas assim descritas: IV: APOIO DE SERVIÇOS DO SUS: a) Classe 

A: habilitação em ensino fundamental; b) Classe B: requisito da classe A, 

mais 120 (cento e vinte) horas de cursos de aperfeiçoamento, 

qualificação e /ou capacitação profissional e experiência mínima de 05 

anos na área de atuação; c) Classe C: requisito da classe B, mais 200 

(duzentas) horas de cursos de aperfeiçoamento, qualificação e 

capacitação profissional; d) Classe D: requisito na classe C, mais 280 

(duzentos e oitenta) horas de cursos de aperfeiçoamento, qualificação e 

capacitação profissional e ensino médio. “ Além dos requisito ainda tem o 

período mínimo a ser observado: “Art. 14. A progressão horizontal dos 

Profissionais do Sistema Único de Saúde dar-se-á e uma classe para 

outra imediatamente superior à que o servidor ocupa, na mesma série de 

classes do cargo, mediante comprovação da habilitação e/ou certificação 

de aperfeiçoamento , e/ou qualificação, e/ou capacitação profissional 

exigida para a respectiva classe, observado o cumprimento do intervalo 

mínimo de 03 (três) anos da classe A para a classe B, mais 03 (três) anos 

da B para a classe C, e 05 (cinco) anos da classe C para a classe D.” 

Assim, analisando os documentos apresentados pela parte autora, 

verifica-se que a mesma teve acolhido mediante sentença a sua elevação 

para a classe B em setembro/2017, de modo que apresentou protocolo em 

agosto/2015 (visto a necessidade de experiência exigida na classe B), 

tendo cumprido todos os requisitos necessários. Ainda, quanto aos 

valores pleiteados, a parte autora apresentou tabela com valores que 

entende ser devido para salario atual (anexo 2), porém não apresentou a 

tabela do calculo com o valor do pedido, dessa forma, considerando a 

impossibilidade de se realizar sentença ilíquida e ainda de enviar os autos 

ao contador, entendo que não poderá ser acolhidos os pedidos 

retroativos, ou seja, desde setembro de 2017, devendo o valor começar a 

ser pago a partir da presente sentença. 2.2.2. Da progressão vertical 

(Nivel) Prevê o artigo 15 da Lei 091/2015: Art. 15. O ocupante de cargo de 

Carreira dos Profissionais do Sistema Único de Saúde terá direito à 

progressão vertical de um nível para outro subsequente da mesma classe, 

desde que: I – aprovado em processo anual especifico de desempenho II – 

cumprido o intervalo de 03 (três) anos. §1º O tempo de efetivo exercício 
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na Administração Pública direta, autárquica e fundacional será computado 

ao final do estágio probatório , na proporção de 03 (três) anos para cada 

nível. §2º Decorrido o prazo previsto no inciso II deste artigo, se o órgão 

não realizar processo de avaliação de desempenho, a progressão vertical 

dar-se-á automaticamente. Art. 16 Para a progressão vertical, a diferença 

entre um nível e o imediatamente será de 3%(três por cento). Para 

progressão vertical, diversamente da progressão horizontal acima 

mencionada, necessita o servidor apresentar desempenho anual, sendo o 

nível elevado a cada 03 (três) anos. Neste caso, ingressando o autor 

como funcionário efetivo em 01.08.2012, ao ingresso da presente ação, o 

mesmo já fazia jus a sua elevação de nível. Sendo certo que não fazendo 

a instituição a analise do seu desempenho, se nível será elevado 

automaticamente. Assim, diante do cumprimento dos requisitos 

necessários para elevação de nível, entendo que este pedido do autor 

poderá ser acolhido, sendo certo os valores em R$2.890,45 atualizados 

até março de 2018. 2.2.3. Da insalubridade Quanto ao pedido de 

insalubridade, verifico que a jurisprudência recente não reconhece a 

possibilidade do recebimento de tais verbas, conforme segue: RECURSO 

INOMINADO. SEGUNDA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. 

AGENTE PENITENCIÁRIO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E/OU 

PERICULOSIDADE. SUBSÍDIO. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Os 

comandos do artigo 7º, da CF/88, que acarretem em acréscimo de 

remuneração, como no caso dos adicionais de periculosidade e 

insalubridade, não podem ser deferidos cumulativamente ao regime 

remuneratório por subsídio, pois este presume que situações 

excepcionais, como o labor insalubre ou perigoso, já estejam 

considerados no montante eleito com tal finalidade, visto serem inerentes 

às atividades do cargo vinculado. Inteligência do artigo 39, § 4º, da 

Constituição Federal. Recurso desprovido. Unânime. (TJ-RS; RCív 

0048513-47.2016.8.21.9000; Porto Alegre; Segunda Turma Recursal da 

Fazenda Pública; Relª Desª Deborah Coleto Assumpção de Moraes; Julg. 

13/12/2016; DJERS 23/01/2017) ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO 

DA POLÍCIA FEDERAL. REMUNERAÇÃO POR SUBSÍDIO. LEI N. 

11.358/2006. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. CUMULAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PEDIDO JULGADO 

IMPROCEDENTE. INCIDÊNCIA DO § 4º DO ART. 20 DO CPC/73. 

LEGALIDADE. 1. É pacífico o entendimento de que os servidores públicos 

não têm direito adquirido a regime jurídico, a lhes garantir a manutenção de 

adicionais ou vantagens pessoais, sendo possível que a Lei nova altere a 

relação jurídica estabelecida com a Administração Pública, criando, 

extinguindo, reduzindo ou ampliando parcelas, ou ainda determinando 

reenquadramentos, transformações ou reclassificações, desde que 

respeitada a garantia constitucional de irredutibilidade de estipêndios. 2. A 

Lei nº 11.358/2006 instituiu a remuneração por subsídio para diversas 

carreiras do funcionalismo público federal, incluindo, na parcela, 

vencimento básico, gratificações, vantagens pessoais, incorporação de 

quintos ou décimos, incorporação de adicional por tempo de serviço, 

abonos, adicional de atividades insalubres, perigosas ou penosas, dentre 

outras rubricas. 3. O autor, não obstante a existência de laudo indicando 

atividade insalubre, não faz jus ao respectivo adicional, por ausência de 

amparo legal, uma vez que, na condição de papiloscopista da Polícia 

Federal, tem sua remuneração por subsídio, nos termos da Lei nº 

11.358/2006, a qual excluiu, de forma expressa, a possibilidade de 

recebimento da parcela. Precedentes do STJ. 4. Apelação não provida. 

(TRF 01ª R.; AC 0022494-46.2014.4.01.3800; Relª Desª Fed. Gilda Maria 

Carneiro Sigmaringa Seixas; DJF1 19/10/2016) CPC, art. 20 Neste sentido, 

os pedidos da parte autora referente a insalubridade não podem ser 

acolhidos, ante a inexistência de previsão legal. 2.2.4. Adicional por tempo 

de serviço (ATS) Quanto aos pedidos de ATS por tempo de serviço, 

entendo que a autora não logrou êxito em comprovar sua legalidade, pois 

em 2005, o adicional foi extinto em razão do plano de carreira estabelecido 

pelo município, assim a autora não faz jus ao recebimento. 3. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, SUGIRO PROCEDENCIA PARCIAL do pedido formulado 

pela parte autora, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso 

I, do CPC, para: a) CONDENAR a O MUNICIPIO DE BARRA DO GARÇAS/MT 

a elevar sua CLASSE PARA B e Nível para 2, no prazo de 10(dez) dias, 

sob pena de multa do dobro do valor devido e aumento mensalmente. B) 

CONDENAR o Reclamado ao pagamento da quantia de R$ 2.890,31 (dois 

mil, oitocentos e noventa reais e trinta e um centavos, mais as parcelas 

vencidas no decorrer do processo referente a elevação de NIVEL 2, 

acrescido de juros moratórios calculados com base no índice oficial de 

remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos 

termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação da Lei nº 11.960/09, e 

correção monetária pelo IPCA-E, ambos desde a citação. c) SUGIRO 

IMPROCEDENCIA do pedido de insalubridade e adicional por tempo de 

serviço. Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 

da Lei nº 9.099/95. Após trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA 

AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000721-13.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA ADRIANA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO GEHM OAB - MT0016063A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000721-13.2018.811.0004 Pólo Ativo: LARISSA ADRIANA DE 

SOUZA Pólo Passivo: MUNICIPIO DE BARRA DO GARÇAS/MT Vistos, etc. 

1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do 

art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 

ORDINARIA TRABALHISTA, onde a parte autora onde em resumo aduz 

que é ENFERMEIRO (SUS) e esta enquadrada na CLASSE A / NIVEL 1, 

desde 20.12.2012, porém alega ter direito a ser enquadrada no CLASSE B 

E NIVEL 2, pugnando pelo pagamento das verbas retroativas e vincendas, 

adicional de tempo de serviço (ATS) no percentual de 2%, e ainda 

aplicação do plano de cargos e carreiras. O MUNICIPIO DE BARRA DO 

GARÇAS/MT, devidamente citado, apresentou contestação alegando que 

os pedidos da parte autora não merecem procedência. 2.2.1 Da 

progressão horizontal (CLASSE) O Diploma legal que institui a Carreira dos 

Profissionais do Sistema Único de Saúde do Município de Barra do Garças 

– Lei Complementar 091/2005 – se infere que a progressão funcional dos 

servidores regidos se dará de forma vertical, compreendendo a elevação 

de nível, e de forma horizontal referente à elevação de classe, 

observadas as exigências fixadas. O art. 12, IV, “b” da Lei Complementar 

091/2005 dispõe acerca dos requisitos exigidos para a progressão 

horizontal. Segue: “Art. 12. A série de Classes dos Cargos que compõem 

a Carreira dos Profissionais do Sistema Único de Saúde estrutura-se em 

linha horizontal de acesso, em conformidade com o respectivo nível de 

habilitação e perfil profissional e ocupacional, identificada por letras 

maiúsculas assim descritas: IV: APOIO DE SERVIÇOS DO SUS: a) Classe 

A: habilitação em ensino fundamental; b) Classe B: requisito da classe A, 

mais 120 (cento e vinte) horas de cursos de aperfeiçoamento, 

qualificação e /ou capacitação profissional e experiência mínima de 05 

anos na área de atuação; c) Classe C: requisito da classe B, mais 200 

(duzentas) horas de cursos de aperfeiçoamento, qualificação e 

capacitação profissional; d) Classe D: requisito na classe C, mais 280 
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(duzentos e oitenta) horas de cursos de aperfeiçoamento, qualificação e 

capacitação profissional e ensino médio. “ Além dos requisito ainda tem o 

período mínimo a ser observado: “Art. 14. A progressão horizontal dos 

Profissionais do Sistema Único de Saúde dar-se-á e uma classe para 

outra imediatamente superior à que o servidor ocupa, na mesma série de 

classes do cargo, mediante comprovação da habilitação e/ou certificação 

de aperfeiçoamento , e/ou qualificação, e/ou capacitação profissional 

exigida para a respectiva classe, observado o cumprimento do intervalo 

mínimo de 03 (três) anos da classe A para a classe B, mais 03 (três) anos 

da B para a classe C, e 05 (cinco) anos da classe C para a classe D.” 

Assim, analisando os documentos apresentados pela parte autora, 

verifica-se que a mesma deve ter acolhido o seu pedido de elevação, ao 

qual será considerado a partir da sentença, ante a impossibilidade de 

realização de sentença ilíquida. 2.2.2. Da progressão vertical (Nivel) Prevê 

o artigo 15 da Lei 091/2015: Art. 15. O ocupante de cargo de Carreira dos 

Profissionais do Sistema Único de Saúde terá direito à progressão vertical 

de um nível para outro subsequente da mesma classe, desde que: I – 

aprovado em processo anual especifico de desempenho II – cumprido o 

intervalo de 03 (três) anos. §1º O tempo de efetivo exercício na 

Administração Pública direta, autárquica e fundacional será computado ao 

final do estágio probatório , na proporção de 03 (três) anos para cada 

nível. §2º Decorrido o prazo previsto no inciso II deste artigo, se o órgão 

não realizar processo de avaliação de desempenho, a progressão vertical 

dar-se-á automaticamente. Art. 16 Para a progressão vertical, a diferença 

entre um nível e o imediatamente será de 3%(três por cento). Para 

progressão vertical, diversamente da progressão horizontal acima 

mencionada, necessita o servidor apresentar desempenho anual, sendo o 

nível elevado a cada 03 (três) anos. Neste caso, ingressando o autor 

como funcionário efetivo em 20.12.2012, ao ingresso da presente ação, o 

mesmo já fazia jus a sua elevação de nível. Sendo certo que não fazendo 

a instituição a analise do seu desempenho, se nível será elevado 

automaticamente. Assim, diante do cumprimento dos requisitos 

necessários para elevação de nível, entendo que este pedido do autor 

poderá ser acolhido, sendo certo os valores em R$2.634,39 atualizados 

até março de 2018. 2.2.3. Adicional por tempo de serviço (ATS) Quanto 

aos pedidos de ATS por tempo de serviço, entendo que a autora não 

logrou êxito em comprovar sua legalidade, pois em 2005, o adicional foi 

extinto em razão do plano de carreira estabelecido pelo município, assim a 

autora não faz jus ao recebimento. 2.2.4. Diferença salarial / plano de 

carreira Entendo que o pedido da autora não possui embasamento 

jurisdicional, momento que não poderá ser acolhido. 3. DISPOSITIVO Diante 

do exposto, SUGIRO PROCEDENCIA PARCIAL do pedido formulado pela 

parte autora, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do 

CPC, para: a) CONDENAR a O MUNICIPIO DE BARRA DO GARÇAS/MT a 

elevar sua CLASSE PARA B e Nível para 2, no prazo de 10(dez) dias, sob 

pena de multa do dobro do valor devido e aumento mensalmente. B) 

CONDENAR o Reclamado ao pagamento da quantia de R$ 2.634,39 (dois 

mil, seiscentos e trinta e quatro reais e trinta e nove centavos), mais as 

parcelas vencidas no decorrer do processo referente a elevação de 

NIVEL 2, acrescido de juros moratórios calculados com base no índice 

oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, 

nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação da Lei nº 

11.960/09, e correção monetária pelo IPCA-E, ambos desde a citação. c) 

SUGIRO IMPROCEDENCIA do pedido de adicional por tempo de serviço e 

diferença salarial. Sem custas e honorários, conforme disposto nos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após trânsito em julgado, arquive-se. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) 

LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 

40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), 

para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.
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Autos nº 1001021-72.2018.811.0004 Pólo Ativo: SOLIMARA MARIA 

MACHADO Pólo Passivo: MUNICIPIO DE BARRA DO GARÇAS/MT Vistos, 

etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da 

Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não 

há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do 

art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 

ORDINARIA TRABALHISTA, onde a parte autora onde em resumo aduz 

que é técnico em enfermagem (SUS) e alega já recebe verbas de 

insalubridade, porém não recebeu estas verbas referente aos últimos 

cinco anos, pugnando pela diferença salarial. A PREFEITURA DE BARRA 

DO GARÇAS/MT, devidamente citada, apresentou contestação alegando 

que não possui dotação orçamentária para pagamento, bem como 

requerendo improcedência dos demais pedidos. Quanto ao pedido de 

diferenças salariais de insalubridade, verifico que a jurisprudência recente 

não reconhece a possibilidade do recebimento de tais verbas, conforme 

segue: RECURSO INOMINADO. SEGUNDA TURMA RECURSAL DA 

FAZENDA PÚBLICA. AGENTE PENITENCIÁRIO. ADICIONAL DE 

INSALUBRIDADE E/OU PERICULOSIDADE. SUBSÍDIO. CUMULAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. Os comandos do artigo 7º, da CF/88, que acarretem em 

acréscimo de remuneração, como no caso dos adicionais de 

periculosidade e insalubridade, não podem ser deferidos cumulativamente 

ao regime remuneratório por subsídio, pois este presume que situações 

excepcionais, como o labor insalubre ou perigoso, já estejam 

considerados no montante eleito com tal finalidade, visto serem inerentes 

às atividades do cargo vinculado. Inteligência do artigo 39, § 4º, da 

Constituição Federal. Recurso desprovido. Unânime. (TJ-RS; RCív 

0048513-47.2016.8.21.9000; Porto Alegre; Segunda Turma Recursal da 

Fazenda Pública; Relª Desª Deborah Coleto Assumpção de Moraes; Julg. 

13/12/2016; DJERS 23/01/2017) ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO 

DA POLÍCIA FEDERAL. REMUNERAÇÃO POR SUBSÍDIO. LEI N. 

11.358/2006. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. CUMULAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PEDIDO JULGADO 

IMPROCEDENTE. INCIDÊNCIA DO § 4º DO ART. 20 DO CPC/73. 

LEGALIDADE. 1. É pacífico o entendimento de que os servidores públicos 

não têm direito adquirido a regime jurídico, a lhes garantir a manutenção de 

adicionais ou vantagens pessoais, sendo possível que a Lei nova altere a 

relação jurídica estabelecida com a Administração Pública, criando, 

extinguindo, reduzindo ou ampliando parcelas, ou ainda determinando 

reenquadramentos, transformações ou reclassificações, desde que 

respeitada a garantia constitucional de irredutibilidade de estipêndios. 2. A 

Lei nº 11.358/2006 instituiu a remuneração por subsídio para diversas 

carreiras do funcionalismo público federal, incluindo, na parcela, 

vencimento básico, gratificações, vantagens pessoais, incorporação de 

quintos ou décimos, incorporação de adicional por tempo de serviço, 

abonos, adicional de atividades insalubres, perigosas ou penosas, dentre 

outras rubricas. 3. O autor, não obstante a existência de laudo indicando 

atividade insalubre, não faz jus ao respectivo adicional, por ausência de 

amparo legal, uma vez que, na condição de papiloscopista da Polícia 

Federal, tem sua remuneração por subsídio, nos termos da Lei nº 

11.358/2006, a qual excluiu, de forma expressa, a possibilidade de 

recebimento da parcela. Precedentes do STJ. 4. Apelação não provida. 

(TRF 01ª R.; AC 0022494-46.2014.4.01.3800; Relª Desª Fed. Gilda Maria 

Carneiro Sigmaringa Seixas; DJF1 19/10/2016) CPC, art. 20 Neste sentido, 
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aplicar a diferença salarial destas verbas, estaria agindo contrariando a 

lei, motivo pelo qual os pedidos devem ser julgados improcedentes. 3. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO IMPROCEDENCIA TOTAL do 

pedido formulado pela parte autora, com resolução de mérito, nos termos 

do art. 487, inciso I, do CPC Sem custas e honorários, conforme disposto 

nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após trânsito em julgado, 

arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

(assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. 

Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo 

(a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.
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Autos nº 1001075-38.2018.811.0004 Pólo Ativo: LUIZ LUZ OLIVEIRA Pólo 

Passivo: MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de 

fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao 

bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Nesse 

contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS, onde suscita a parte autora em síntese que realizou um 

acordo com o Reclamado em outro processo, e pagando devidamente, 

teve valores bloqueados em sua conta bancária, visto que o réu não 

observou o cumprimento do acordo, e em decorrência deste fato, alegou 

ter ficado mais de 15 dias até que o valor fosse devolvido, o que lhe 

causou enorme transtorno. Na contestação, a Reclamada devidamente 

citada, apresentou sua defesa em tempo hábil, aduzindo que em 

decorrência que o autor tinha históricos de inadimplência acabou se 

equivocando ao solicitar a penhora online de valores em sua conta, mas 

que por ser um devedor contumaz, não configura ilícito ensejador de dano 

moral. Pois bem, evidente que os argumentos da reclamada não poderão 

ser acolhidos, pois evidente que deveria ter observado o cumprimento do 

acordo, antes de ter solicitado a penhora em desfavor do autor, o que 

evidentemente lhe causou prejuízo, não somente de ordem material, mas 

de ordem material. Entendo que a responsabilidade da reclamada nesta 

situação é objetiva. Neste sentido: APELAÇÃO CIVEL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL, AÇÃO INDENIZATORIA POR DANOS MORAIS 

E MATERIAIS. EQUIVOCO RECONHECIDAMENTE PERPETRADO PELO 

ESTADO, QUE INDICOU DADOS DO ORA AUTOR EM PROCESSO DE 

EXECUÇÃO FISCAL PROMOVIDO CONTRA HOMÔNIMO, ACARRETANDO 

EM BLOQUEIO JUDICIAL INDEVIDO DE VALORES NA CONTA BANCÁRIA 

DO REQUERENTE.INEQUIVOCA A PRESENÇA DOS REQUISITOS 

CARACTERIZADORES DA RESPONSABILIDADE CIVIL. MANTIDA 

SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDENCIA DA AÇÃO, INCLUSIVE NO QUE 

DIZ COM O QUANTUM ARBITRADO A TITULO INDENIZATORIO POR 

DANOS MORAIS. ISENÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS 

PROCESSUAIS. DESCABIMENTO. HONORARIOS ADVOCATICIOS DEVIDOS 

AO PATRONO DO AUTOR MAJORADOS. APLICAÇÃO DO ART. 85, §11º, 

DO CPC. APELO DO REU DESPROVIDO. UNANIME. (Apelação Cível nº 

70076742956, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luís 

Augusto Coelho Braga, Julgado em 30/08/2018). Assim, devido os danos 

morais. . 3.2. DANOS MORAIS O dano moral, in casu, reside configurado 

no fato do autor ter sofrido um dano em decorrência dos bloqueios 

indevidos em sua conta bancária. Dispõe o Código Civil Brasileiro: "Art. 

186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 

imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral, comete ato ilícito." Tal artigo nos fornece o 

arcabouço legal que regula, em regra, a responsabilidade civil no nosso 

ordenamento jurídico. Com efeito, a partir da leitura desse artigo é possível 

concluir que o dever de indenizar, no sistema do Código Civil, decorre ou 

assenta-se no trinômio ato ilícito, nexo causal e dano. O dano moral 

passível de indenização segundo nosso ordenamento jurídico é a lesão ao 

patrimônio ideal daquele que a pleiteia, bem como a dor e o sofrimento por 

ele experimentados em virtude de culpa ou dolo de terceiro, lesão esta que 

entendo ocorrida no caso vertente. Destaco que, ao contrário do 

asseverado na contestação, a hipótese dos autos configurou sim abalo 

moral a parte reclamante, e constatado o dano moral, deve ser verificada 

a respectiva reparação, para o imperioso atendimento das vias 

adequadas. É cediço que, para a fixação do valor da indenização, 

deve-se obedecer aos princípios da equidade e moderação, bem como 

sopesar a capacidade econômica das partes, a intensidade do sofrimento 

do ofendido, a gravidade, a repercussão da ofensa e o grau do dolo ou da 

culpa do responsável. A reparação civil possui um tríplice escopo: 

indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar tanto a 

compensação do mal justo experimentado pelo ofendido quanto a punição 

do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. Assim, 

entendo que, no caso em análise, levando-se em conta a natureza da 

ofensa, a situação econômica da ofensora e ofendida, bem como o como 

as circunstâncias em que os fatos se desenvolveram, plausível a fixação 

da indenização em R$ 7.000,00 (sete mil reais). 4. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, SUGIRO PROCEDÊNCIA EM PARTE DO PEDIDO INICIAL, com 

fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com resolução de 

mérito, o que faço para, a) CONDENAR , a Reclamado MUNICIPIO DE 

BARRA DO GARÇAS/ a pagar a quantia de R$7.000,00 (sete mil reais) a 

titulo de indenização por danos morais ao Reclamante LUIZ LUZ OLIVEIRA, 

acrescido de juros moratórios de 1%(um por cento) ao mês calculados 

com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à 

caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com 

redação da Lei nº 11.960/09, desde a citação e correção monetária, pelo 

IPCA-E, desde o prejuízo. Sem custas e honorários, conforme disposto 

nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após trânsito em julgado, 

arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

(assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. 

Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo 

(a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.
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Autos nº 1000791-30.2018.811.0004 Pólo Ativo: JOIRCE ROSA DE 

ARRUDA Pólo Passivo: MUNICIPIO DE BARRA DO GARÇAS/MT Vistos, etc. 

1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do 
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art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 

ORDINARIA TRABALHISTA, onde a parte autora onde em resumo aduz 

que é auxiliar de serviços gerais (SUS) e esta enquadrada na CLASSE A / 

NIVEL 1, desde 16.04.2008, porém alega ter direito a ser enquadrada no 

CLASSE B E NIVEL 2,3 e 4, pugnando pelo pagamento das verbas 

retroativas e vincendas, insalubridade e adicional de tempo de serviço 

(ATS) no percentual de 2%, e ainda aplicação do plano de cargos e 

carreiras. O MUNICIPIO DE BARRA DO GARÇAS/MT, devidamente citado, 

apresentou contestação alegando que os pedidos da parte autora não 

merecem procedência. 2.2.1 Da progressão horizontal (CLASSE) O 

Diploma legal que institui a Carreira dos Profissionais do Sistema Único de 

Saúde do Município de Barra do Garças – Lei Complementar 091/2005 – se 

infere que a progressão funcional dos servidores regidos se dará de 

forma vertical, compreendendo a elevação de nível, e de forma horizontal 

referente à elevação de classe, observadas as exigências fixadas. O art. 

12, IV, “b” da Lei Complementar 091/2005 dispõe acerca dos requisitos 

exigidos para a progressão horizontal. Segue: “Art. 12. A série de Classes 

dos Cargos que compõem a Carreira dos Profissionais do Sistema Único 

de Saúde estrutura-se em linha horizontal de acesso, em conformidade 

com o respectivo nível de habilitação e perfil profissional e ocupacional, 

identificada por letras maiúsculas assim descritas: IV: APOIO DE 

SERVIÇOS DO SUS: a) Classe A: habilitação em ensino fundamental; b) 

Classe B: requisito da classe A, mais 120 (cento e vinte) horas de cursos 

de aperfeiçoamento, qualificação e /ou capacitação profissional e 

experiência mínima de 05 anos na área de atuação; c) Classe C: requisito 

da classe B, mais 200 (duzentas) horas de cursos de aperfeiçoamento, 

qualificação e capacitação profissional; d) Classe D: requisito na classe C, 

mais 280 (duzentos e oitenta) horas de cursos de aperfeiçoamento, 

qualificação e capacitação profissional e ensino médio. “ Além dos 

requisito ainda tem o período mínimo a ser observado: “Art. 14. A 

progressão horizontal dos Profissionais do Sistema Único de Saúde 

dar-se-á e uma classe para outra imediatamente superior à que o servidor 

ocupa, na mesma série de classes do cargo, mediante comprovação da 

habilitação e/ou certificação de aperfeiçoamento , e/ou qualificação, e/ou 

capacitação profissional exigida para a respectiva classe, observado o 

cumprimento do intervalo mínimo de 03 (três) anos da classe A para a 

classe B, mais 03 (três) anos da B para a classe C, e 05 (cinco) anos da 

classe C para a classe D.” Assim, analisando os documentos 

apresentados pela parte autora, verifica-se que a mesma deve ter 

acolhido o seu pedido de elevação a partir do requerimento em 

03.05.2013, totalizando o valor de R$9.058,73 2.2.2. Da progressão 

vertical (Nivel) Prevê o artigo 15 da Lei 091/2015: Art. 15. O ocupante de 

cargo de Carreira dos Profissionais do Sistema Único de Saúde terá direito 

à progressão vertical de um nível para outro subsequente da mesma 

classe, desde que: I – aprovado em processo anual especifico de 

desempenho II – cumprido o intervalo de 03 (três) anos. §1º O tempo de 

efetivo exercício na Administração Pública direta, autárquica e fundacional 

será computado ao final do estágio probatório , na proporção de 03 (três) 

anos para cada nível. §2º Decorrido o prazo previsto no inciso II deste 

artigo, se o órgão não realizar processo de avaliação de desempenho, a 

progressão vertical dar-se-á automaticamente. Art. 16 Para a progressão 

vertical, a diferença entre um nível e o imediatamente será de 3%(três por 

cento). Para progressão vertical, diversamente da progressão horizontal 

acima mencionada, necessita o servidor apresentar desempenho anual, 

sendo o nível elevado a cada 03 (três) anos. Neste caso, ingressando o 

autor como funcionário efetivo em 16.04.2018, ao ingresso da presente 

ação, o mesmo já fazia jus a sua elevação de nível. Sendo certo que não 

fazendo a instituição a analise do seu desempenho, se nível será elevado 

automaticamente. Assim, diante do cumprimento dos requisitos 

necessários para elevação de nível, entendo que este pedido do autor 

poderá ser acolhido, sendo certo os valores em R$3.651,62 atualizados 

até abril de 2018. 2.2.3. Insalubridade Quanto ao pedido de insalubridade, 

verifico que a jurisprudência recente não reconhece a possibilidade do 

recebimento de tais verbas, conforme segue: RECURSO INOMINADO. 

SEGUNDA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGENTE 

PENITENCIÁRIO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E/OU PERICULOSIDADE. 

SUBSÍDIO. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Os comandos do artigo 7º, da 

CF/88, que acarretem em acréscimo de remuneração, como no caso dos 

adicionais de periculosidade e insalubridade, não podem ser deferidos 

cumulativamente ao regime remuneratório por subsídio, pois este presume 

que situações excepcionais, como o labor insalubre ou perigoso, já 

estejam considerados no montante eleito com tal finalidade, visto serem 

inerentes às atividades do cargo vinculado. Inteligência do artigo 39, § 4º, 

da Constituição Federal. Recurso desprovido. Unânime. (TJ-RS; RCív 

0048513-47.2016.8.21.9000; Porto Alegre; Segunda Turma Recursal da 

Fazenda Pública; Relª Desª Deborah Coleto Assumpção de Moraes; Julg. 

13/12/2016; DJERS 23/01/2017) ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO 

DA POLÍCIA FEDERAL. REMUNERAÇÃO POR SUBSÍDIO. LEI N. 

11.358/2006. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. CUMULAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PEDIDO JULGADO 

IMPROCEDENTE. INCIDÊNCIA DO § 4º DO ART. 20 DO CPC/73. 

LEGALIDADE. 1. É pacífico o entendimento de que os servidores públicos 

não têm direito adquirido a regime jurídico, a lhes garantir a manutenção de 

adicionais ou vantagens pessoais, sendo possível que a Lei nova altere a 

relação jurídica estabelecida com a Administração Pública, criando, 

extinguindo, reduzindo ou ampliando parcelas, ou ainda determinando 

reenquadramentos, transformações ou reclassificações, desde que 

respeitada a garantia constitucional de irredutibilidade de estipêndios. 2. A 

Lei nº 11.358/2006 instituiu a remuneração por subsídio para diversas 

carreiras do funcionalismo público federal, incluindo, na parcela, 

vencimento básico, gratificações, vantagens pessoais, incorporação de 

quintos ou décimos, incorporação de adicional por tempo de serviço, 

abonos, adicional de atividades insalubres, perigosas ou penosas, dentre 

outras rubricas. 3. O autor, não obstante a existência de laudo indicando 

atividade insalubre, não faz jus ao respectivo adicional, por ausência de 

amparo legal, uma vez que, na condição de papiloscopista da Polícia 

Federal, tem sua remuneração por subsídio, nos termos da Lei nº 

11.358/2006, a qual excluiu, de forma expressa, a possibilidade de 

recebimento da parcela. Precedentes do STJ. 4. Apelação não provida. 

(TRF 01ª R.; AC 0022494-46.2014.4.01.3800; Relª Desª Fed. Gilda Maria 

Carneiro Sigmaringa Seixas; DJF1 19/10/2016) CPC, art. 20 Neste sentido, 

os pedidos da parte autora referente a insalubridade não podem ser 

acolhidos, ante a inexistência de previsão legal. 2.2.4 Adicional por tempo 

de serviço (ATS) Quanto aos pedidos de ATS por tempo de serviço, 

entendo que a autora não logrou êxito em comprovar sua legalidade, pois 

em 2005, o adicional foi extinto em razão do plano de carreira estabelecido 

pelo município, assim a autora não faz jus ao recebimento. 2.2.5. Diferença 

salarial / plano de carreira Entendo que o pedido da autora não possui 

embasamento jurisdicional, momento que não poderá ser acolhido. 3. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO PROCEDENCIA PARCIAL do 

pedido formulado pela parte autora, com resolução de mérito, nos termos 

do art. 487, inciso I, do CPC, para: a) CONDENAR a O MUNICIPIO DE 

BARRA DO GARÇAS/MT a elevar sua CLASSE PARA B e Nível para 4, no 

prazo de 10(dez) dias, sob pena de multa do dobro do valor devido e 

aumento mensalmente. B) CONDENAR o Reclamado ao pagamento da 

quantia de R$ 12.710,35 (doze mil, setecentos e dez reais e trinta e cinco 

centavos), mais as parcelas vencidas no decorrer do processo referente 

a elevação de CLASSE B e NIVEL 4, acrescido de juros moratórios 

calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros 

aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 

9.494/97, com redação da Lei nº 11.960/09, e correção monetária pelo 

IPCA-E, ambos desde a citação. c) SUGIRO IMPROCEDENCIA do pedido de 

insalubridade e adicional por tempo de serviço. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 
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lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001477-22.2018.8.11.0004
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Advogado(s) Polo Ativo:
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Parte(s) Polo Passivo:
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Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001477-22.2018.811.0004 Pólo Ativo: JOANA SENHORINHA 

CAMPOS DE SOUZA Pólo Passivo: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, 

etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da 

Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não 

há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do 

art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO 

ORDINÁRIA DE COBRANÇA, onde a autora alega que é aposentada, e a ré 

pagou devidamente as férias, no entanto se negou a pagar o terço 

constitucional das férias proporcionais, aduzindo que somente faria jus se 

para períodos inteiro de férias. Na contestação a Reclamada afirma que a 

autora não faz jus ao terço constitucional das férias proporcionais, visto 

que devidamente previsto que somente é cabível a aplicação do mesmo 

em férias integrais, pugnando pela improcedência da inicial. Pois bem, em 

analise aos fatos citados no processo, não restou provado qualquer 

atitude indevida da reclamada, visto que amparada por legislação. No mais, 

entendo que os pedidos da parte autora não poderão ser acolhidos, tendo 

em vista que o autor além de não comprovar o direito aqui pleiteado, não 

comprovou ser indevida a atitude da reclamada. 3. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro 

no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, com resolução de 

mérito. Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 

da Lei nº 9.099/95. Após trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA 

AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000527-13.2018.8.11.0004
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Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000527-13.2018.811.0004 Pólo Ativo: GERALDO IZIDORIO DE 

OLIVEIRA Pólo Passivo: TELEFONICA BRASIL S/A Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de 

fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao 

bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Nesse 

contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER, onde a parte autora em 

resumo alega que contratou serviços de telefonia da reclamada no valor 

de R$39,99, depois aumentando para R$49,99, e por ultimo para R$64,99, 

todas as vezes de forma arbitraria pela reclamada, sem sua solicitação, e 

apesar de seu esforço para continuar pagando apenas o que foi 

contratado, restou infrutífero. Aduz que diante da ausência de condição 

financeira e do descaso da ré, deixou de efetuar o pagamento, onde teve 

seu nome negativado e a linha bloqueada, pugnando pelo restabelecimento 

da linha em liminar, restituição em dobro do valor cobrado acima do 

contratado, e danos morais pelo abalo sofrido. Na contestação, a empresa 

reclamada alega que o plano sofre alterações de valores, e que tal ato não 

é indevido, pugnando ao final pela improcedência da inicial. Pois bem, em 

que pese as alegações da parte Reclamada, verifico de não apresentou 

provas capaz de modificar os direitos do autor, vez que se o autor 

contratou um serviço no valor de R$39,99, não haveria motivo para que 

arbitrariamente aumentasse a prestação por ato unilateral da ré. Assim, 

entendo devido acolher o pedido quanto a determinação de que a 

reclamada mantenha o plano do autor no valor de R$39,99. Quanto ao 

pedido de restituição em dobro, entendo que não poderá ser acolhido ante 

a ausência de especificação do valor do pedido, visto que é impossível 

realizar sentença ilíquida em âmbito dos Juizados Especiais. 3.3 DO DANO 

MORAL No que tange ao pedido de reparação à titulo de Dano Moral, 

entendo que a conduta da Reclamada causou sim abalo moral a 

Reclamante, abalo esse passível de indenização, posto que as cobranças 

indevidas geram aborrecimentos diversos de mero dissabor, uma vez que 

frustam a relação de consumo e confiança entre a promovente e a 

promovida. É assente na jurisprudência atual que a cobrança de valores 

diversos do pactuado em relação de consumo, caracteriza abalo moral, 

passível de indenização, nesse sentido: CONSUMIDOR. TELEFONIA. 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESTITUIÇÃO EM DOBRO DE 

QUANTIA PAGA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. COBRANÇA DE 

VALOR DIVERSO DO PLANO CONTRATADO. COBRANÇA INDEVIDA. 

Consumidora contratou pacote de serviços da reclamada, de telefonia 

fixa, no valor de R$ 79,80 (setenta e nove reais e oitenta centavos) 

mensais. Ocorre que recebeu faturas com cobrança de valor diverso ao 

contratado. 2. A parte contrária não se desincumbiu do ônus de 

comprovar a efetiva utilização de outros serviços que não estavam 

inclusos no plano ofertado, ônus que lhe cabia, nos termos do art. 333, 

inc. II, do CPC. De consequência, deve a ré proceder com a manutenção 

do plano ofertado e, a devolução dos valores cobrados indevidamente de 

forma dobrada, nos termos do art. 42, § único do CDC. SENTENÇA 

REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (TJ-RS - Recurso Cível: 71004819264 

RS, Relator: Marlene Landvoigt, Data de Julgamento: 26/08/2014, Primeira 

Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

28/08/2014) (grifo nosso) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
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TELEFONIA. DANO MORAL. COBRANÇA DE VALOR REFERENTE A PLANO 

DIVERSO DO CONTRATADO. Cobrança de valor referente a plano diverso 

do contratado e de valor superior. Inscrição indevida do nome do 

consumidor em órgão restritivo de crédito. Dano moral caracterizado, 

ensejando a respectiva indenização. VALOR INDENIZATÓRIO. O quantum 

indenizatório, atendido o princípio da razoabilidade, deve ser fixado 

considerando as circunstâncias do caso, o bem jurídico lesado, a situação 

pessoal do autor, inclusive seu conceito, o potencial econômico do 

lesante, a idéia de atenuação dos prejuízos do demandante e o 

sancionamento do réu a fim de que não volte a praticar atos lesivos 

semelhantes contra outrem. APELAÇÃO DESPROVIDA. (TJ-RS - AC: 

70055747927 RS, Relator: Marco Antonio Angelo, Data de Julgamento: 

25/03/2014, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 02/04/2014) (grifo nosso) RECURSO INOMINADO. 

CONSUMIDOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO ACOLHIDA. COBRANÇA 

INDEVIDA NA FATURA DO CARTÃO DE CRÉDITO, CUJO DÉBITO ERA 

DESCONTADO DIRETO EM FOLHA DE PAGAMENTO. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E DESCASO COM O CONSUMIDOR. DANO 

MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. Não há 

que se falar em ilegitimidade passiva da ré, pois, ainda que seja o 

empregador quem realize o débito em folha de pagamento, os valores 

cobrados na fatura são lançados pela própria requerida, a qual recebe os 

valores descontados do contracheque do autor. Portanto, sendo ela a 

prestadora dos serviços, evidenciada está a sua responsabilidade pelos 

danos causados ao consumidor. Restou evidenciado nos autos que o 

autor teve incluído em sua fatura de cartão de crédito valores de compras 

que alega não ter feito. Diante da contestação dos valores lançados na 

fatura, era ônus da demandada demonstrar minimamente a origem dos 

lançamentos, prova que não veio aos autos. Ainda que se admita que o 

autor, ao notar os lançamentos indevidos em sua fatura, não tenha 

adotado as medidas de segurança previstas em um contrato de adesão, a 

ré tinha plenas condições de demonstrar, ainda que minimamente, a origem 

de cada lançamento. Somente assim, poderia haver a análise da culpa 

concorrente do consumidor e eventual exclusão de responsabilidade em 

relação à ré. A ausência de provas a respeito da origem dos débitos 

permite a conclusão que os lançamentos foram indevidos e que, diante do 

pagamento realizado por desconto em folha de pagamento, impõe-se o 

dever de ressarcir os valores cobrados e pagos indevidamente, nos 

termos do art. 42, § único do CDC. Não há que se falar em mero dissabor 

quando uma pessoa tem parte de seu salário descontado indevidamente 

por débitos que não deu origem, comprometendo seu sustento de forma 

considerável. Ainda, a requerida age com descaso e desrespeito com o 

consumidor ao resistir em encontrar uma solução para o impasse, seja no 

âmbito administrativo, seja no âmbito jurídico. O quantum arbitrado a título 

de danos morais, em R$2.500,00, que não comporta minoração, pois 

adequado aos parâmetros adotados pelas Turmas Recursais Cíveis em 

casos análogos. Ademais, é condizente com os princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade, sendo mínimo para atingir o caráter 

pedagógico e punitivo. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71004814166, 

Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Glaucia Dipp 

Dreher, Julgado em 27/06/2014) Evidente que a cobrança de valores 

indevidos é fato que configura lesão extra-patrimonial, capaz de gerar a 

condenação por dano moral. Constatado o dano moral, deve ser verificada 

a respectiva reparação, para o que imperioso o atendimento das vias 

adequadas. É cediço que, para a fixação do valor da indenização, 

deve-se obedecer aos princípios da equidade e moderação, bem como 

sopesar a capacidade econômica das partes, a intensidade do sofrimento 

do ofendido, a gravidade, a repercussão da ofensa e o grau do dolo ou da 

culpa do responsável. A reparação civil possui um tríplice escopo: 

indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar tanto a 

compensação do mal justo experimentado pelo ofendido quanto a punição 

do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. Destarte, 

entendo que, no caso em análise, levando-se em conta a natureza da 

ofensa, a situação econômica da ofensora e ofendida, bem como o como 

as circunstâncias em que os fatos se desenvolveram, plausível a fixação 

da indenização em R$10.000,00 (dez mil reais). 4. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, 

SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, para: a) CONDENAR 

a Reclamada a pagar a quantia de R$10.000,00 (dez mil reais) à titulo de 

indenização por danos morais ocasionados ao Reclamante GERALDO 

IZIDORIO DE OLIVEIRA, valor com incidência de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil) e 

correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta 

sentença (Súmula 362 STJ). b) DECLARO inexistente as cobranças em 

valor diverso do contratado, discutidas neste processo, devendo ser 

encaminhado a parte autora as faturas somente com a quantia contratada, 

qual seja, R$39,99 (trinta e nove reais e noventa e nove centavos). 

Mantenho os efeitos da tutela, tornando-os definitivos. Fica a parte 

condenada ciente de que, após o trânsito em julgado deste ato sentencial, 

se não houver o pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) 

dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o montante 

condenatório, nos termos do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme disposto 

nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

(assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. 

Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo 

(a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.
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Autos nº 1000633-72.2018.811.0004 Pólo Ativo: NEANDER BRITO 

RODRIGUES Pólo Passivo: PAULO CESAR RAYE DE AGUIAR . Vistos, etc. 

1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. (destaquei e negritei). Da análise do processo, verifico 

que a parte autora requereu a desistência do processo, não havendo 

empecilho para acolher o pedido. De acordo com o artigo 487, inciso VIII, 

do Código de Processo Civil Brasileiro, extingue-se o processo sem 

julgamento do mérito: “VIII – homologar a desistência da ação”. Assim, 

desistindo à parte autora da ação, não há porque a mesma prosseguir, 

uma vez que esta se encerra no momento da homologação de sua 

desistência. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, 

VIII do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência da 

ação, e SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do mérito.. 

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei 

nº. 9.099/95). Revogo liminar eventualmente concedida. Arquive-se. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) 

LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 

40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), 

para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.
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Autos nº 1000956-77.2018.811.0004 Pólo Ativo: IRIA MONTEIRO DA 

SILVA DUQUE Pólo Passivo: BANCO BMG S/A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo 

Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de 

fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao 

bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Nesse 

contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER, onde a parte autora em 

resumo alega que contratou um empréstimo com o Banco réu no valor de 

R$164,40, ao qual vem pagando devidamente. No entanto, ao tentar 

realizar novo empréstimo atualmente, teve conhecimento que o restante da 

sua margem consignável estava bloqueada pelo banco réu, onde o mesmo 

mantém sua margem, evitando que realize empréstimos com outra 

instituições. Na contestação, o Reclamado alega que a autora contratou 

um cartão de crédito e necessita utilizar toda sua margem, não podendo 

cancelar a consignação. Pois bem, em que pese as alegações do réu, o 

Banco não apresenta nenhum contrato que comprove que a parte autora 

contratou cartão de crédito, sendo que nos autos há comprovação de um 

empréstimo, ao qual a autora não questiona sua licitude, apenas discute o 

fato do réu bloquear o restante da sua margem consignável, impedindo 

empréstimos com outras instituições. Assim, diante da ausência de prova 

em contrária do Reclamado, entendo que sua atitude é indevida, 

configurando falha na prestação do serviço. 3.3 DO DANO MORAL No que 

tange ao pedido de reparação à titulo de Dano Moral, entendo que a 

conduta da Reclamada causou sim abalo moral a Reclamante, abalo esse 

passível de indenização, posto que a atitude de bloquear a margem 

consignável da autora gerou aborrecimentos diversos de mero dissabor, 

uma vez que frustam a relação de consumo e confiança entre a 

promovente e a promovida. Evidente que a atitude do Reclamado é fato 

que configura lesão extra-patrimonial, capaz de gerar a condenação por 

dano moral. Constatado o dano moral, deve ser verificada a respectiva 

reparação, para o que imperioso o atendimento das vias adequadas. É 

cediço que, para a fixação do valor da indenização, deve-se obedecer 

aos princípios da equidade e moderação, bem como sopesar a capacidade 

econômica das partes, a intensidade do sofrimento do ofendido, a 

gravidade, a repercussão da ofensa e o grau do dolo ou da culpa do 

responsável. A reparação civil possui um tríplice escopo: indenizatório, 

punitivo e pedagógico, devendo objetivar tanto a compensação do mal 

justo experimentado pelo ofendido quanto a punição do causador do dano, 

desestimulando-o à repetição do ato. Destarte, entendo que, no caso em 

análise, levando-se em conta a natureza da ofensa, a situação econômica 

da ofensora e ofendida, bem como o como as circunstâncias em que os 

fatos se desenvolveram, plausível a fixação da indenização em 

R$10.000,00 (dez mil reais). 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro 

no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, SUGIRO 

PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, para: a) CONDENAR a 

Reclamada a pagar a quantia de R$10.000,00 (dez mil reais) à titulo de 

indenização por danos morais ocasionados ao Reclamante IRIA MONTEIRO 

DA SILVA DUQUE, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao 

mês, a partir da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção 

monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença 

(Súmula 362 STJ). b) Como consequência da presente sentença, 

DETERMINO ao Banco Réu que libere a margem consignável da autora, 

mantendo somente o referente ao empréstimo contratado, de R$164,40. 

Fica a parte condenada ciente de que, após o trânsito em julgado deste 

ato sentencial, se não houver o pagamento voluntário do débito, no prazo 

de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o 

montante condenatório, nos termos do artigo 523 e seus parágrafos, do 

Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme 

disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz 

de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

(assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. 

Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo 

(a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.
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Autos n.º 1000900-44.2018.811.0004 Pólo ativo: SAMUEL VILAS BOA 

GONCALVES Pólo passivo: DROGARIA DROGA CERTA Vistos, etc. 1. 

RELATÓRIO. Dispensado nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO. 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos 

mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa 

e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de fato já está 

satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos, 

e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo 

diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado do feito nos 

termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Nesse contexto, sem 

dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e testemunhal para 

deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura de cerceamento 

de defesa. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO MORAL, onde o 

reclamante em resumo aduz na inicial que comprou um remédio na 

empresa reclamada que estava vencido, causando efeito colateral em seu 

filho, e que após procurar a ré, a empresa nada fez, pugnando pela 

condenação em danos morais. Na contestação, a reclamada pugna pela 

improcedência da inicial alegando inexistência de comprovação dos fatos 

alegados pelo autor. Para comprovar seu direito, o autor apresenta extrato 

bancário e boletim de ocorrência da vigilância sanitária. Pois bem, sabe-se 

que nos Juizados Especiais, não é possível a realização de perícia 

técnica, de modo que ao ingressar com a ação, deve o requerente fazer a 

mínima comprovação de suas alegações. Com efeito, o autor não 

apresenta nota fiscal do produto, foto do produto, receituário médico, e 

nenhuma prova capaz de afirmar que comprou na empresa reclamada um 

produto vencido, sendo que o boletim anexado foi realizado mais de 30 

dias após o suposto ocorrido. Neste sentido, não restou provado os fatos 

alegados na inicial, não podendo neste caso cobrar o ônus da prova da 

reclamada, pois seria prova negativa, não admitida no ordenamento 

jurídico. Assim, diante da ausência de comprovação de qualquer ato 

realizado pelo reclamado que fosse capaz de ensejar indenização moral, a 

improcedência da inicial se impõe. 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, com 

fulcro no artigo 387, inciso I, do Código de Processo Civil, SUGIRO 

IMPROCEDENCIA TOTAL dos pedidos iniciais. Sem custas e honorários, 
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conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA 

AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001180-15.2018.8.11.0004
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MILITRINO GONCALVES (REQUERENTE)
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GRIMARA LAYANE REZENDE DE FREITAS OAB - MT0020478A 

(ADVOGADO(A))
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BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001180-15.2018.811.0004 Pólo ativo: MILITRINO GONCALVES 

Pólo passivo: BANCO CETELEM S.A. Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil. 3. DO MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de 

fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao 

bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito no estado do processo, a teor 355, I, do Código de Processo Civil. 

Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DECLARATORIA DE 

INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS 

MORAIS E MATERIAIS, onde a parte autora, em resumo, aduz que recebeu 

um cartão de crédito ao final de 2016, mas que jamais desbloqueou o 

mesmo, no entanto vem recebendo cobranças em sua conta bancária que 

entende ser indevidas. Na contestação, a reclamada apresenta contrato, 

onde aduz que o cartão de crédito foi contratado pelo autor, na 

modalidade consignação e portanto as cobranças são devidas e oriundas 

da utilização do mesmo. Na impugnação, a autora afirma que o autor que 

as assinaturas são fraudes, visto que o autor somente recebeu um cartão 

conforme alegado, e que jamais foi utilizado, de modo que não poderia ser 

cobrado. Pois bem, em analise aos documentos, verifico que as 

assinaturas são semelhantes, no entanto, é evidente que a ré não 

comprova a utilização do cartão de crédito em discussão, sendo certo que 

jamais foi utilizado, ainda que a contratação do mesmo tenha sido licita, a 

cobrança é indevida, visto que não houve utilização pelo autor, e as 

cobranças parecem ser infinitas visto que não tem período de termino. 

Assim, entendo devido a devolução em dobro pelo valor cobrado 

indevidamente e ainda a condenação em danos morais. Quanto aos danos 

materiais, a autora alega o desconto de R$ 869,40 (oitocentos e sessenta 

e nove e quarenta centavos), devendo ser restituídos em dobro ante a 

cobrança indevida. 3.2 DOS DANOS MORAIS No que concerne à 

reparação do dano, incide a responsabilidade objetiva. O Código de 

Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Cumpre à prestadora de 

serviços agir com a diligência necessária a impedir fraudes que possam 

acarretar prejuízo aos seus clientes. No caso, importante ressaltar que 

deve ser aplicada a orientação do STJ em sua súmula 297 que dispõe que 

“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições 

financeiras”. Bem como, o Código de Defesa do Consumidor, 

especificamente ao seu art. 39, III, que preceitua: “Art. 39. É vedado ao 

fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas: III - 

enviar ou entregar ao consumidor, sem solicitação prévia, qualquer 

produto, ou fornecer qualquer serviço”. Comprovada que foi efetuado 

contrato fraudulento em nome da parte autora, resta cristalino o dever de 

reparação, inclusive pelo fato que a parte autora necessitou demandar de 

forma judicial para resolver a atitude ilícita cometida pela Reclamada. Nesta 

enseada, diz o Código Civil Brasileiro: "Art. 186. Aquele que, por ação ou 

omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar 

dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito." Tal 

artigo nos fornece o arcabouço legal que regula, em regra, a 

responsabilidade civil no nosso ordenamento jurídico. Com efeito, a partir 

da leitura desse artigo é possível concluir que o dever de indenizar, no 

sistema do Código Civil, decorre ou assenta-se no trinômio ato ilícito, nexo 

causal e dano. O dano moral passível de indenização segundo nosso 

ordenamento jurídico é a lesão ao patrimônio ideal daquele que a pleiteia, 

bem como a dor e o sofrimento por ele experimentados em virtude de 

culpa ou dolo de terceiro, lesão esta que entendo ocorrida no caso 

vertente. Nesse sentido: CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE 

EMPRÉSTIMO - DESCONTO INDEVIDO EM CONTA-CORRENTE. VALOR DA 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. FIXAÇÃO. RAZOABILIDADE. SÚMULA 

7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Em sede de recurso especial, a 

revisão da indenização por dano moral apenas é possível quando o 

quantum arbitrado nas instâncias originárias se revelar irrisório ou 

exorbitante. Não estando configurada uma dessas hipóteses, incide o 

enunciado da Súmula 7/STJ. 2. Agravo regimental não provido. (STJ - 

AgRg no AREsp: 401880 SP 2013/0318932-7, Relator: Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO, Data de Julgamento: 19/11/2013, T4 - QUARTA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 02/12/2013) APELAÇÃO INDENIZAÇÃO DANOS 

MORAIS EMPRÉSTIMO INDEVIDO - QUANTUM. - A fraude de terceiros é 

inserida na teoria do risco profissional da atividade da instituição 

financeira (recurso repetitivo do C. Superior Tribunal de Justiça);- 

Manutenção da sentença por seus próprios e bem lançados fundamentos 

art. 252 do RITJSP;- Quantum indenizatório que se mostra adequado à 

média praticada por esta Relatora em casos análogos e condizente com o 

dano sofrido (artigo 944 do CC), incabível redução;RECURSO NÃO 

P R O V I D O .  ( T J - S P  -  A P L :  9 1 2 2 1 8 2 2 0 2 0 0 9 8 2 6  S P 

9122182-20.2009.8.26.0000, Relator: Maria Lúcia Pizzotti, Data de 

Julgamento: 15/10/2012, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 31/10/2012) Com efeito, a parte autora narra sua 

intranqüilidade e insegurança e porquê não impotência, em ver lançados 

em seu pagamento empréstimos não solicitados. Nossos tribunais tem 

rotineiramente decidido que a oferta/cobrança de crédito não solicitado ao 

consumidor implica na condenação por danos morais. No sentido de nosso 

entendimento os julgados: APELAÇÃO INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS 

EMPRÉSTIMO INDEVIDO - QUANTUM. - A fraude de terceiros é inserida na 

teoria do risco profissional da atividade da instituição financeira (recurso 

repetitivo do C. Superior Tribunal de Justiça);- Manutenção da sentença 

por seus próprios e bem lançados fundamentos art. 252 do RITJSP;- 

Quantum indenizatório que se mostra adequado à média praticada por esta 

Relatora em casos análogos e condizente com o dano sofrido (artigo 944 

do CC), incabível redução;RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - APL: 

9122182202009826 SP 9122182-20.2009.8.26.0000, Relator: Maria Lúcia 

Pizzotti, Data de Julgamento: 15/10/2012, 20ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 31/10/2012) Na hipótese presente, verifico que 

caberia a parte reclamada proceder com mais cautela quando se trata de 

concessão de empréstimos, haja vista que responde integralmente pelos 

danos sofridos pelo consumidor quando comprovado a ilegitimidade do 

contrato. A reparação civil possui um tríplice escopo: indenizatório, 

punitivo e pedagógico, devendo objetivar tanto a compensação do mal 

injusto experimentado pelo ofendido quanto a punição do causador do 

dano, desestimulando-o à repetição do ato. Destarte, entendo que, no 

caso em análise, levando-se em conta a natureza da ofensa, a situação 

econômica da ofensora e do ofendido, bem como as circunstâncias em 

que os fatos se desenvolveram, como forma punitiva da atitude das 

Reclamadas visto que ainda não havia sido efetuado nenhum desconto 
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indevido, plausível a fixação da indenização em R$9.000,00 (nove mil 

reais). 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, diante da doutrina e da 

jurisprudência apresentada, e com fulcro no art. 487, inciso I do Código de 

Processo Civil, c/c art. 6º da Lei nº. 9.099/95, SUGIRO PROCEDENCIA 

PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, mantendo os efeitos da tutela, para: 

a)CONDENAR, o reclamado BANCO CETELEM S.A.., ao pagamento de 

indenização por danos morais, no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais) a 

reclamante MILITRINO GONCALVES, valor esse acrescido de juros de 1%

(um por cento) ao mês, a partir da citação (Art. 404 e 405 do CC), e 

correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta 

sentença (Súmula 362 STJ) b) CONDENAR o Banco réu ao pagamento da 

quantia de R$1.738,80 (um mil, setecentos e trinta e oito reais e oitenta 

centavos), já em dobro, a titulo de dano material, valor esse acrescido de 

juros de 1%(um por cento) ao mês, a partir da citação (Art. 404 e 405 do 

CC), e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação 

desta sentença (Súmula 362 STJ) Fica a parte condenada ciente de que, 

após o trânsito em julgado deste ato sentencial, se não houver o 

pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá 

multa de 10% (dez por cento) sobre o montante condenatório, nos termos 

do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo Código de Processo Civil. Sem 

custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95). Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura Avila 

Vasconcelos Juiza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, 

homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir 

seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.
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Autos nº 1001777-81.2018.811.0004 Pólo Ativo: JOAQUIM OLIVEIRA DA 

SILVA Pólo Passivo: MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO . Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. (destaquei e negritei). Da análise do processo, verifico 

que a parte autora requereu a desistência do processo, não havendo 

empecilho para acolher o pedido. De acordo com o artigo 487, inciso VIII, 

do Código de Processo Civil Brasileiro, extingue-se o processo sem 

julgamento do mérito: “VIII – homologar a desistência da ação”. Assim, 

desistindo à parte autora da ação, não há porque a mesma prosseguir, 

uma vez que esta se encerra no momento da homologação de sua 

desistência. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, 

VIII do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência da 

ação, e SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do mérito.. 

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei 

nº. 9.099/95). Revogo liminar eventualmente concedida. Arquive-se. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) 

LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 

40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), 

para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.
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Autos nº 1001396-73.2018.811.0004 Pólo ativo: VALDENICE BATISTA DE 

FREITAS Pólo passivo: BANCO BRADESCO S.A./ VIA VAREJO S/A Vistos, 

etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da 

Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se 

falar em complexidade suficiente que autorize afastar a competência 

deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações 

preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do 

art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

MORAL, em que a parte autora alega que teve lançado indevidamente seu 

nome nos órgãos de restrição, visto que comprou um produto na empresa 

Casas Bahia, e que indevidamente recebeu um cartão vinculado ao Banco 

do Bradesco gerando faturas de anuidade sendo que o mesmo nunca foi 

utilizado. A Reclamada Via Varejo (Casas Bahia), aduz que o autor não 

comprova nenhum vinculo dos fatos com a ré, pugnando pela declaração 

da sua ilegitimidade. O reclamado Banco do Bradesco, alega que a 

cobrança é devida, e que as anuidades são legitimas, pugnando pela 

improcedência da inicial. Pois bem, entendo que a Ré Via Varejo, não teve 

comprovada nenhum vinculo com a discussão processual, pois ainda que 

tenha sido a responsável pela emissão do cartão, trata-se de cartão do 

Réu Banco Bradesco e cobrança também efetuado por este, devendo a 

mesma ser excluída do polo passivo. Quanto aos fatos discutidos no 

processo, entendo que o reclamado não comprova a origem licita da 

divida, pois se a parte autora afirma não ter contratado o cartão, evidente 

que o envio deste juntamente com parcelas mensais, configura atitude 

indevida. No que concerne à reparação do dano, incide a responsabilidade 

objetiva. O Código de Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que 

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Não há dúvida 

de que a conduta da parte requerida provocou transtornos, aflição e 

angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez 

que a requerente teve o crédito abalado. Curial enfatizar que o 

entendimento doutrinário jurisprudencial predominante é no sentido de que 

a inclusão ou manutenção do nome nos cadastros restritivos de crédito 

gera, por si só, dano moral. A indevida inscrição em cadastro de 

inadimplentes gera direito à indenização por dano moral, 

independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à reputação 

sofrida pela parte requerente. Nesse sentido: APELAÇÃO CIVEL. DIREITO 

PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. CONTRATOS DE CONSUMO. 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. NEGATIVAÇÃO 

INDEVIDA. DANO MORAL. A inscrição indevida em cadastros restritivos 

de crédito constitui ilícito que gera dano moral in re ipsa que dispensa 

prova da lesão. - Reconhecida a inexistência da dívida impõe-se 
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reparação por inscrição negativa indevida. DANO MORAL. 

QUANTIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO. O valor da condenação por dano moral 

deve observar como balizadores o caráter reparatório e punitivo da 

condenação. Não há de que incorrer em excesso que leve ao 

enriquecimento sem causa, tampouco em valor que descure do caráter 

pedagógico-punitivo da medida. - A condenação em valor razoável ao 

caso concreto não merece reparo. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 

70059336545 RS , Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 

18/09/2014, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 23/09/2014) A Turma Recursal de Mato Grosso também tem 

entendimento nesse sentido: RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE 

CONSUMO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - 

INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO - INEXISTÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - FRAUDE - AUSÊNCIA DE PROVAS 

DA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL CARACTERIZADO - SENTENÇA 

MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A inscrição indevida do 

nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, é causa que enseja o 

recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano 

moral in re ipsa e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos 

danos experimentados. Havendo alegação de inexistência de relação 

jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços 

que requereu a negativação do nome do consumidor provar que houve a 

contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, 

o que não restou comprovado. Manutenção da sentença.RI 1135/2013, 

DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, TURMA RECURSAL 

ÚNICA, Julgado em 20/05/2014, Publicado no DJE 09/06/2014) Entretanto, é 

de se salientar que o prejuízo moral experimentado pela Reclamante deve 

ser ressarcido numa soma que não apenas compense a ele a dor e/ou 

sofrimento causado, mas especialmente deve atender às circunstâncias 

do caso em tela, tendo em vista as posses do ofensor e a situação 

pessoal do ofendido, exigindo-se a um só tempo, prudência, razoabilidade 

e severidade. A respeito do valor da indenização por dano moral, a 

orientação jurisprudencial e doutrinária é no sentido de que: No direito 

brasileiro, o arbitramento da indenização do dano moral ficou entregue ao 

prudente arbítrio do Juiz. Portanto, em sendo assim, desinfluente será o 

parâmetro por ele usado na fixação da mesma, desde que leve em conta a 

repercussão social do dano e seja compatível com a situação econômica 

das partes e, portanto, razoável. (Antônio Chaves, Responsabilidade Civil, 

atualização em matéria de responsabilidade por danos moral, publicada na 

RJ nº. 231, jan./97, p. 11). (grifei e negritei). A reparação civil possui um 

tríplice escopo: indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar 

tanto a compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido quanto a 

punição do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. 

Verifico que as demais negativações existentes foram ingressadas com 

outras ações, sendo certo que a única que cabe indenização é a 

presente, pois caberia a autora ter ingressado com apenas uma ação para 

discutir todos os débitos. Destarte, entendo que, no caso em análise, 

levando-se em conta a natureza da ofensa, a situação econômica da 

ofensora e do ofendido, bem como as circunstâncias em que os fatos se 

desenvolveram, plausível a fixação da indenização em R$10.000,00 (dez 

mil reais). 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso 

I, do Código de Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO 

PEDIDO INICIAL, para: a)CONDENAR, o Reclamado BANCO BRADESCO 

S/A. a pagar a quantia de R$10.000,00 (dez mil reais) à titulo de 

indenização por danos morais ocasionados ao Reclamante VALDENICE 

BATISTA DE FREITAS valor com incidência de juros de 1% (um por 

cento)ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção 

monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença 

(Súmula 362 STJ). b) Ainda, com esteio no artigo 3º c/c artigo 17º do 

NCPC, ambos combinados com o art. 485, VI, também do Diploma 

Processual Civil, não havendo ligação entre a Requerida e o objeto do 

direito afirmado neste juízo (o que implica na sua ilegitimidade passiva), 

julgo em relação ao VIA VAREJO S/A o presente feito sem apreciação do 

mérito. Como consequência da presente sentença, DECLARO inexistente a 

relação jurídica entre as partes, em discussão nesse processo. Fica a 

parte condenada ciente de que, após o trânsito em julgado deste ato 

sentencial, se não houver o pagamento voluntário do débito, no prazo de 

15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o montante 

condenatório, nos termos do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme disposto 

nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

(assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. 

Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo 

(a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

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

Processo Número: 1001464-23.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MALVINA APARECIDA AMADEU (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FORUM DA COMARCA DE BARRA DO GARCAS (INTERESSADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001464-23.2018.811.0004 Pólo Ativo: MALVINA APARECIDA 

AMADEU Pólo Passivo: JUIZO DA VARA ESPECIALIZADO DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS-MT – ALVARÁ 

JUDICIAL Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos 

do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES 

Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A 

inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o 

Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Trata-se de PEDIDO DE ALVARÁ JUDICIAL, formulado por 

MALVINA APARECIDA AMADEU, requerendo a autorização para 

levantamento de resíduos depositados pelo INSS referente a seu 

benefício, deixado pela falecida SANTILHA FERREIRA AMADIO. Em análise 

às circunstâncias e elementos dos autos, entendo que assiste razão à 

requerente, sendo que os herdeiros são todos maiores e capazes e 

consta aos autos procuração onde autoriza a requerente ao levantamento 

de tais valores. Com efeito, dispõe a Lei n. 6.858/80 sobre o pagamento, 

aos dependentes ou sucessores, de valores não recebidos em vida pelos 

respectivos titulares: Art. 1°. Os valores devidos pelos empregadores aos 

empregados e os montantes das contas individuais do Fundo de Garantia 

do Tempo de Serviço e do Fundo de Participação PIS-PASEP, não 

recebidos em vida pelos respectivos titulares, serão pagos, em quotas 

iguais, aos dependentes habilitados perante a Previdência Social ou na 

forma da legislação específica dos servidores civis e militares, e, na sua 

falta, aos sucessores previstos na lei civil, indicados em alvará judicial, 

independentemente de inventário ou arrolamento. Art. 2°. O disposto nesta 

Lei se aplica às restituições relativas ao Imposto de Renda e outros 

tributos, recolhidos por pessoa física, e não existindo outros bens sujeitos 

a inventário, aos saldos bancários e de contas de cadernetas de 

poupança e fundos de investimento de valor até 500 (quinhentas) 

Obrigações do Tesouro Nacional. (grifo nosso). Com efeito, entendo que 

os valores devem ser liberados a Reclamante, referentes resíduos do 

INSS. 4. DISPOSITIVO Ante o exposto, determino que o saldo credor 

existente de qualquer resíduo de INSS deixados por SANTILHA FERREIRA 

AMADIO, seja pago à requerente MALVINA APARECIDA AMADEU, 

expedindo-se alvará, com as cautelas necessárias. Sem custas e 

honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Após trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.
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Sentença Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1001674-74.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JALLES FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS OAB - MT0021035A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001674-74.2018.811.0004 Pólo ativo: JALLES FRANCA Pólo 

Passivo: BANCO DO BRASIL SA Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado 

o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 

2.1. PRELIMINARES Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A 

inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o 

Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Trata-se de PEDIDO DE ALVARÁ JUDICIAL, formulado por 

JALLES FRANÇA, requerendo a autorização para levantamento de valores 

do PASEP, visto que pelo cronograma teria direito a levantar a quantia de 

junho/2018, pugnando pela liberação por alvará e condenação em danos 

morais. Em análise às circunstâncias e elementos dos autos, entendo que 

assiste razão à requerente, visto que comprovado a existência dos 

valores depositados, no entanto pelo extrato apresentado a liberação dos 

valores estão previstas para fevereiro/2019, dessa forma o alvará será 

expedido com a observação da existência de valores aptos a serem 

retirados. Quanto ao pedido de danos morais, entendo que não resta 

comprovado nenhum abalo suficiente capaz de ensejar danos morais. 4. 

DISPOSITIVO Ante o exposto, determino que o saldo credor existente de 

qualquer resíduo de PASEP depositados junto a CAIXA já disponíveis, seja 

pago ao requerente JALLES FRANCA, expedindo-se alvará, com as 

cautelas necessárias. Sem custas e honorários, conforme disposto nos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após trânsito em julgado, arquive-se. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) 

LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 

40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), 

para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001466-90.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

HELENA MARIA MENDONCA FAGUNDES AMARAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO JUSTINO DA SILVA OAB - MT0015695A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001466-90.2018.811.0004 Pólo Ativo: HELENA MARIA 

MENDONCA FAGUNDES AMARAL Pólo Passivo: MUNICIPIO DE BARRA DO 

GARÇAS/MT Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. 

PRELIMINARES Entendo que não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e prejudiciais de 

mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo 

Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra 

que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e 

equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de fato já está 

satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos, 

e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo 

diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado do feito nos 

termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Nesse contexto, sem 

dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e testemunhal para 

deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura de cerceamento 

de defesa. Trata-se de AÇÃO DE ORDINARIA TRABALHISTA, onde a 

parte autora onde em resumo aduz que é assistente social (SUS) e esta 

enquadrada na CLASSE C / NIVEL 6, desde 2012, porém alega ter direito a 

ser enquadrada em 2012 no NIVEL 7 e em 2015 no nível 8, pugnando pelo 

pagamento das verbas retroativas e vincendas. O MUNICIPIO DE BARRA 

DO GARÇAS/MT, devidamente citado, apresentou contestação alegando 

que os pedidos da parte autora não merecem procedência, vez que a 

autora somente teria direito ao enquadramento no NIVEL 8 em 2019.. 2.2.2. 

Da progressão vertical (Nivel) Prevê o artigo 15 da Lei 091/2015: Art. 15. 

O ocupante de cargo de Carreira dos Profissionais do Sistema Único de 

Saúde terá direito à progressão vertical de um nível para outro 

subsequente da mesma classe, desde que: I – aprovado em processo 

anual especifico de desempenho II – cumprido o intervalo de 03 (três) 

anos. §1º O tempo de efetivo exercício na Administração Pública direta, 

autárquica e fundacional será computado ao final do estágio probatório , 

na proporção de 03 (três) anos para cada nível. §2º Decorrido o prazo 

previsto no inciso II deste artigo, se o órgão não realizar processo de 

avaliação de desempenho, a progressão vertical dar-se-á 

automaticamente. Art. 16 Para a progressão vertical, a diferença entre um 

nível e o imediatamente será de 3%(três por cento). Para progressão 

vertical, diversamente da progressão horizontal, necessita o servidor 

apresentar desempenho anual, sendo o nível elevado a cada 03 (três) 

anos. Neste caso, ingressando o autor como funcionário efetivo em 1994, 

ao ingresso da presente ação, o mesmo já fazia jus a sua elevação de 

nível para 8 desde o ano de 2015. Sendo certo que não fazendo a 

instituição a analise do seu desempenho, se nível será elevado 

automaticamente. Assim, diante do cumprimento dos requisitos 

necessários para elevação de nível, entendo que este pedido do autor 

poderá ser acolhido, sendo certo os valores referente as diferenças não 

pagas do NIVEL 7 e 8, no total de R$13.128,00 . 3. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, SUGIRO PROCEDENCIA PARCIAL do pedido formulado pela parte 

autora, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, 

para: a) CONDENAR a O MUNICIPIO DE BARRA DO GARÇAS/MT a elevar 

seu Nível para 8, no prazo de 10(dez) dias, sob pena de multa do dobro do 

valor devido e aumento mensalmente. B) CONDENAR o Reclamado ao 

pagamento da quantia de R$ 13.128,00 (treze mil, cento e vinte e oito 

reais), referente a elevação de NIVEL 8, acrescido de juros moratórios 

calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros 

aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 

9.494/97, com redação da Lei nº 11.960/09, e correção monetária pelo 

IPCA-E, ambos desde a citação. Sem custas e honorários, conforme 

disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após trânsito em julgado, 

arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

(assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. 

Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo 

(a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001373-30.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

TERESINHA CONCEICAO FONSECA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001373-30.2018.811.0004 Pólo ativo: TERESINHA CONCEICAO 

FONSECA Pólo passivo: EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA 

Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 

38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINAR - PERICIA 

Antes de adentrar no mérito, de proêmio verifico a necessidade de pericia 

técnica para analise dos fatos trazidos pelo autor, tendo em vista que o 

presente Juízado Especial não pode fazer realização de pericias, para 

analise da proporção de juros aplicados, sendo certo que o autor não 

trouxe aos autos respectivo laudo, o processo não poderá ser analisado 

por este juízo. Seus pedidos se baseiam na cobrança indevida de juros e 

multas, pugnando pela rescisão do contrato já devendo ser considerado o 

valor pago, não entrando na esfera de competência deste juízo, diante a 

ausência de possibilidade para realização de pericia contábil. Com efeito, 

constato que a competência para o processamento e julgamento do 

processo é da Justiça Comum, pois para verificação dos valores das 

cobranças é necessário a pericia contábil, o que não é permitido no âmbito 

deste juízo. Posto que os Juizados Especiais Cíveis não podem julgar 

ações de alta complexidade diante da interpretação literal do art. 3º da Lei 

9.099/95. In Verbis: O Juizado Especial Cível tem competência para 

conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor 

complexidade, assim consideradas. Entendimento este respaldado em um 

dos pilares dos Juizados Especiais, dando característica fundamental dos 

atos nesse instituto, posto que o Princípio da celeridade significa que o 

processo dever ser rápido, e terminar no menor tempo possível, por 

envolver demandas economicamente simples e de nenhuma complexidade 

jurídica, a fim de permitir ao autor a satisfação quase imediata do seu 

Direito. Verificamos que a celeridade e concentração são características 

que fundamentam o empenho do legislador em evitar dilações de prazos, 

com a finalidade de impedir que obstruído nos seus trâmites normais. 

Deste modo há de se concluir há de se concluir que na seara dos 

Juizados Especiais não são cabíveis incidentes que protelem o julgamento, 

portanto não é admitida qualquer forma de intervenção de terceiros e se 

quer realizações de exames periciais, posto que, caso fosse possível a 

aplicabilidade desses procedimentos complexos, o Sistema do Juizado 

Especial deixaria de ser especial, pois sofreria todas as etapas 

burocráticas e complexas do sistema ordinário. Nesse sentido trago à 

baila a melhor jurisprudência: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. 

INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA 

PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA DO CONTRATO. 

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.1. A COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS ESTÁ ADSTRITA ÀS CAUSAS DE MENOR COMPLEXIDADE.2. 

NA HIPÓTESE DOS AUTOS, A RECORRIDA AFIRMA NÃO POSSUIR 

CONTRATO DE TELEFONIA COM A EMPRESA RECORRENTE, MAS A RÉ 

TROUXE AOS AUTOS DOCUMENTOS QUE DEMONSTRAM A EXISTÊNCIA 

DE CONTRATO ENTABULADO ENTRE AS P ARTES. ASSIM, É 

IMPRESCINDÍVEL A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA PARA 

VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA APOSTA NO 

DOCUMENTO, REVELANDO-SE ADEQUADA A VALORAÇÃO DO JUIZ DA 

ORIGEM.3. DIANTE DA IMPRESCINDIBILIDADE DA PRODUÇÃO DE PROVA 

PERICIAL PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA, VERIFICA-SE A 

COMPLEXIDADE DA MATÉRIA, QUE RESULTA NA INCOMPETÊNCIA 

ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS, NOS TERMOS DO ART. 3º E 51, II, 

DA LEI 9.099/95.3º51II9.0994. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. A SÚMULA 

DE JULGAMENTO SERVIRÁ DE ACÓRDÃO, A TEOR DO QUE DISPÕE O 

ART. 46 DA LEI N. 9.099/95. CONDENADA A RECORRENTE AO 

PAGAMENTO DAS CUSTAS, QUE RESTA SUSPENSO EM RAZÃO DA 

GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA. SEM HONORÁRIOS, EM FACE DA 

AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES.469.099 (260707520118070009 DF 

0026070-75.2011.807.0009, Relator: LEILA CURY, Data de Julgamento: 

08/05/2012, 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, 

Data de Publicação: 10/05/2012, DJ-e Pág. 314). JUIZADOS ESPECIAIS 

CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RESTITUIÇÃO DE VALOR RESIDUAL 

GARANTIDO. NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. COMPLEXIDADE DA 

CAUSA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CIVEIS. RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.1.O CÁLCULO PARA 

RESTITUIÇÃO DO VALOR RESIDUAL GARANTIDO AO CONSUMIDOR, EM 

CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL, EXIGE PERÍCIA 

CONTÁBIL.2.NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL PARA O DESLINDE DA 

QUESTÃO TORNA INCOMPETENTE O JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, NOS 

TERMOS DO ARTIGO 3º DA LEI 9.099/95.3º9.0993.RECURSO CONHECIDO 

E NÃO PROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA POR SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS COM A SÚMULA DE JULGAMENTO SERVINDO DE 

ACÓRDÃO, NA FORMA DO ARTIGO 46, LEI 9.099/95. A RECORRENTE 

RESPONDE POR CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, ESTES 

ARBITRADOS EM 10% (VINTE POR CENTO) DO VALOR DA 

CONDENAÇÃO, NA FORMA DO ARTIGO 55 DA LEI 9099/95. SUSPENDO A 

COBRANÇA DA VERBA DE SUCUMBÊNCIA, PELO PRAZO DE CINCO 

ANOS, A TEOR DO DISPOSTO NO ARTIGO 12, LEI 

1 0 6 0 / 5 0 . 4 6 9 . 0 9 9 5 5 9 0 9 9 1 2 1 0 6 0  ( 1 4 6 7 0 8 8 2 0 1 1 8 0 7 0 0 0 1  D F 

0014670-88.2011.807.0001, Relator: WILDE MARIA SILVA JUSTINIANO 

RIBEIRO, Data de Julgamento: 27/03/2012, 1ª Turma Recursal dos Juizados 

Especiais do Distrito Federal, Data de Publicação: 11/04/2012, DJ-e Pág. 

239,). JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 

DEFEITO (OXIDAÇÃO) EM APARELHO CELULAR. POSSIBILIDADE DE 

MAU-USO OU UMIDADE EM DECORRÊNCIA DE EXPOSIÇÃO A ÁGUA DE 

CHUVA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO 

INEQUÍVOCA DE NEXO DE CAUSALIDADE, QUE SÓ PODE SER OBTIDO 

POR PERÍCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA QUE SE CONFIRMA. RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS.1.SE O APARELHO CELULAR APARENTA MAU-USO, 

ALÉM DA OXIDAÇÃO, FICA DIFÍCIL DETERMINAR O NEXO DE 

CAUSALIDADE PARA FINS DE CONDENAÇÃO EM DANO MATERIAL. 

CORRETA É A SENTENÇA QUE DECLARA A INCOMPETÊNCIA DOS 

JUIZADOS CÍVEIS, DIANTE DA NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DE 

PERÍCIA, O QUE TORNA A CAUSA COMPLEXA.2.SEM AVANÇO DE 

MÉRITO NÃO HÁ MOTIVO PARA APRECIAÇÃO DA TESE LANÇADA PELO 

RECORRIDO NO SENTIDO DE SER P ARTE ILEGÍTIMA PARA RESPONDER 

PELO FATO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONFIRMADA DIANTE DA 

AUSÊNCIA DE PROVA DE CAPACIDADE FINANCEIRA DO RECORRENTE 

PELA RECORRIDA.3.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 

HONORÁRIOS PELO RECORRENTE VENCIDO, ESTES ARBITRADOS EM 

10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA, ARTIGO 55 DA LEI 

9099/95. SUSPENSA A EXECUÇÃO DOS HONORÁRIOS, POR CINCO 

ANOS, EM FACE DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA. A SÚMULA 

DE JULGAMENTO SERVIRÁ COMO ACÓRDÃO NA FORMA DO ARTIGO 46 

DA LEI  9 .099 /95 .559099469 .099 . (296805720118070007  DF 

0029680-57.2011.807.0007, Relator: WILDE MARIA SILVA JUSTINIANO 

RIBEIRO, Data de Julgamento: 24/04/2012, 1ª Turma Recursal dos Juizados 

Especiais do Distrito Federal, Data de Publicação: 03/05/2012, DJ-e Pág. 

241). Ante aos entendimentos acima colacionados, independentemente do 

valor que lhe fora atribuído, visto que por si só já não seria possivel a 

analise neste juízo, , refogem da competência do juízo especial cível em 

decorrência da circunstância de complexidade do feito, que não se 

sujeitam/conformam/adequa ao procedimento especial delimitado pelo art. 

3º da Lei Especial nº 9.099/95; posto que no caso concreto haverá a 

necessidade de promoção de perícia contábil para apurar se os valores 

cobrados são ou não legítimos. 4. DISPOSITIVO Isto Posto, diante da 

doutrina e da jurisprudência apresentada, e com fulcro no art. 3º c/c 51, II, 

da Lei 9.099/95, acolho a preliminar de incompetência, e Sugiro a 

EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do mérito, ante a necessidade 

de realização de pericia técnica. Deixo de encaminhar os autos 

diretamente para justiça comum em razão de não possuir trâmite 

eletrônico. Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 

e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.
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Autos nº 1001463-38.2018.811.0004 Pólo Ativo: DORACI CORREA Pólo 

Passivo: MOVEIS ROMERA LTDA / BANCO LOSANGO S.A. - BANCO 

MÚLTIPLO Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos 

do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES 

Acolho a preliminar de ilegitimidade da primeira reclamada (MOVEIS 

ROMERA LTDA), por não ter relação com o objeto em discussão neste 

processo. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos 

mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa 

e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de fato já está 

satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos, 

e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo 

diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado do feito nos 

termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil(2016). Nesse 

contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, onde afirma a parte autora 

em resumo, que comprou um produto na empresa Romera, sendo a venda 

realizada pela segunda reclamada, e que apesar de pagar devidamente 

todas as parcelas, foi surpreendida com a negativação de seu nome. O 

Reclamado Banco Múltiplo, alega em sua contestação que os fatos não 

são capazes de gerar abalo moral, e a autora não comprovou o abalo 

sofrido, pugnando pela improcedência da inicial. Pois bem, verifico que a 

reclamada impugnou genericamente os fatos trazidos na inicial, não 

discutindo a fatura que deu origem a presente lide, visto que a autora 

comprova o pagamento do valor que encontrava-se negativado. Assim, 

diante da inercia da reclamada, evidente que a negativação foram 

indevidos, visto que não havia pendência financeiras. 3.1. DO DANO 

MORAL No que tange ao pedido de reparação a titulo de dano moral, 

entendo que a conduta da reclamada causou sim abalo moral ao 

Reclamante, abalo esse passível de indenização, posto que as cobranças 

indevidas geram aborrecimentos diversos de mero dissabor, uma vez que 

frustam a relação de consumo e confiança entre a promovente e a 

Promovida. É a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de 

que "a inércia do credor em promover a atualização dos dados cadastrais, 

apontando o pagamento, e consequentemente, o cancelamento do registro 

indevido, gera o dever de indenizar, independentemente da prova do abalo 

sofrido pelo autor, sob forma de dano presumido" (STJ-RESP Nº 1.149.998 

- RS - Relatora: Min. Nancy Andrighi- DJ: 07/08/2012). Nesse sentido: 

DANOS MORAIS - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO- APÓS PAGAMENTO DA DÍVIDA - DANO 

COMPROVADO - ORIENTAÇÃO DO STJ- FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO- 

CARÁTER PEDAGÓGICO - Segundo a mais moderna orientação do 

colendo Superior Tribunal de Justiça, "a inércia do credor em promover a 

atualização dos dados cadastrais, apontando o pagamento, e 

consequentemente, o cancelamento do registro indevido, gera o dever de 

indenizar, independentemente da prova do abalo sofrido pelo autor, sob 

forma de dano presumido" (STJ-RESP Nº 1.149.998 - RS - Relatora: Min. 

Nancy Andrighi- DJ: 07/08/2012). - A indenização por danos morais deve 

ser fixada dentro dos parâmetros de punição do ofensor e compensação 

do ofendido pelos danos sofridos, sem ocasionar enriquecimento ilícito e 

nem estimulação de repetição do ato do ofensor, em face do caráter 

pedagógico da medida. (TJ-MG - AC: 10024121043889001 MG , Relator: 

Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 30/01/2014, Câmaras 

Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/02/2014) O dano 

moral decorrente da indevida inscrição do nome do devedor em cadastro 

de maus pagadores deve ser ressarcido pelo dano moral 

independentemente da comprovação da ocorrência de efetivos prejuízos 

patrimoniais. Sobre o assunto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA 

FIXA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEVIDA 

NEGATIVAÇÃO EM SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL 

CONFIGURADO, A ENSEJAR O DIREITO À REPARAÇÃO. REDUÇÃO 

VALOR INDENIZATÓRIO PARA MELHOR ATENDER À RAZOABILIDADE. 

RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO, PREJUDICADO O APELO 

ADESIVO. Restou incontroversa a ocorrência da negativação do nome da 

autora em serviço de proteção ao crédito, providência que se mostrou 

indevida, ante a constatação de que não havia débito pendente. O dano 

moral se apresenta inequívoco, diante do simples fato da anotação, 

ensejando o direito à reparação. Reputa-se mais razoável, no caso, a 

fixação do valor indenizatório em R$ 4.000,00, montante a ser corrigido a 

partir da prolação da sentença e acrescido de juros de mora a contar da 

c i t a ç ã o .  ( T J - S P  -  A P L :  1 2 9 5 9 5 8 2 0 1 0 8 2 6 0 0 3 2  S P 

0012959-58.2010.8.26.0032, Relator: Antonio Rigolin, Data de Julgamento: 

31/07/2012, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

31/07/2012) Portanto, restou-se comprovada a responsabilidade na 

conduta da reclamada, pois no sistema do C.D.C., é dever e risco 

profissional do fornecedor de serviços agir corretamente e segundo lhe 

permitem as normas jurídicas imperativas. Não assiste razão a parte ré 

quando diz sobre a inexistência de dano moral indenizável, pois não houve 

ilicitude da sua parte, mas o simples fato da reclamada ter negativado 

INDEVIDAMENTE o nome da reclamante junto ao SPC/SERASA/CARTÓRIO, 

já é suficiente para configurar o dano moral, pois é pacífico na nossa 

jurisprudência que o dano moral não depende de prova, bastando 

comprovação do fato que o causou, mesmo porque, o dano moral apenas 

é presumido, uma vez que é impossível adentrar na subjetividade do outro 

para aferir a sua dor e a sua mágoa. Sobre o assunto: DANO MORAL - 

NOME - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - PROVA DO EFETIVO PREJUÍZO - 

DESNECESSIDADE - VALOR - FIXAÇÃO. 1. A indevida inclusão de nome 

nos órgãos de proteção ao crédito, por dívida inexistente, configura ilícito 

indenizável. 2. A condenação por dano moral independe de prova do 

prejuízo efetivo, por estar relacionado com a afetação do estado de 

espírito daquele que foi ofendido em seu patrimônio imaterial, haja vista a 

repercussão negativa derivada da injusta inclusão de seu nome nos 

órgãos de proteção ao crédito. 3. Na fixação do dano moral, o julgador 

deve levar em conta o grau de constrangimento para a vítima e as 

possibilidades financeiras do ofensor, evitando estipular valor exagerado, 

a ensejar lucro fácil, ou irrisório, a ponto de não servir para coibir novas 

ocorrências.(TJ-MG - AC: 10145110211649001 MG , Relator: Guilherme 

Luciano Baeta Nunes, Data de Julgamento: 18/06/2013, Câmaras Cíveis / 

18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/06/2013) CIVIL E 

PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

PRELIMINAR DE FALTA DE REPRESENTAÇÃO - REJEIÇÃO - PRELIMINAR 

DE COISA JULGADA E FALTA DE INTERESSE DE AGIR - REJEIÇÃO - 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE - 

RESPONSABILIDADE DA EMPRESA DE TELEFONIA - DANO MORAL - 

PROVA DO PREJUÍZO - DESNECESSIDADE - VALOR DA INDENIZAÇÃO - 

CIRCUNSTÂNCIAS E PARÂMETROS NÃO OBSERVADOS - REDUÇÃO - 

CABIMENTO - RECURSO PROVIDO EM PARTE. - Estando a ré devidamente 

representada nos autos por procurador regularmente munido de mandato 

ad judicia outorgado por dois diretores, como autoriza o contrato social, 

não há se falar em falta de representação. - Não se configura coisa 

julgada se a causa de pedir na ação é distinta da causa de pedir da ação 

anterior. -Se as questões argüidas pela parte não foram apreciadas 

quando do julgamento de ações anteriores, cuja causa de pedir foi distinta, 

tal parte possui interesse de agir para propositura de nova ação que visa 

a apreciação de tais questões pelo Judiciário. - A simples negativação 

indevida enseja dano moral e direito à indenização, independente de 

qualquer outra prova, porque neste caso é presumida a ofensa à honra e 

ao bom nome do cidadão. - A suposta fraude de terceiro não isenta de 

responsabilidade o prestador de serviço, sendo que esta circunstância 

apenas influencia na fixação do valor da indenização. - Deve ser reduzido 

o valor da indenização quando incompatível com as circunstâncias do fato 

e com os parâmetros dos Tribunais. - Preliminares rejeitadas e recurso 

provido em parte.(TJ-MG - AC: 10145120646552001 MG , Relator: Márcia 

De Paoli Balbino, Data de Julgamento: 23/05/2013, Câmaras Cíveis / 17ª 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/06/2013) Entretanto, é de se 

salientar que o prejuízo moral experimentado pela Reclamante deve ser 

ressarcido numa soma que não apenas compense a ele a dor e/ou 

sofrimento causado, mas especialmente deve atender às circunstâncias 

do caso em tela, tendo em vista as posses do ofensor e a situação 

pessoal do ofendido, exigindo-se a um só tempo, prudência, razoabilidade 
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e severidade. A respeito do valor da indenização por dano moral, a 

orientação jurisprudencial e doutrinária é no sentido de que: No direito 

brasileiro, o arbitramento da indenização do dano moral ficou entregue ao 

prudente arbítrio do Juiz. Portanto, em sendo assim, desinfluente será o 

parâmetro por ele usado na fixação da mesma, desde que leve em conta a 

repercussão social do dano e seja compatível com a situação econômica 

das partes e, portanto, razoável. (Antônio Chaves, Responsabilidade Civil, 

atualização em matéria de responsabilidade por danos moral, publicada na 

RJ nº. 231, jan./97, p. 11). (grifei e negritei). A reparação civil possui um 

tríplice escopo: indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar 

tanto a compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido quanto a 

punição do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. 

Destarte, entendo que, no caso em análise, levando-se em conta a 

natureza da ofensa, a situação econômica da ofensora e do ofendido, 

bem como as circunstâncias em que os fatos se desenvolveram, plausível 

a fixação da indenização em R$10.000,00 (dez mil reais). 4. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, para: 

a) CONDENAR, o Reclamado BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MÚLTIPLO, 

a pagar a quantia de R$10.000,00 (dez mil reais) à titulo de indenização 

por danos morais ocasionados ao Reclamante DORACI CORREA, valor 

com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento 

danoso(Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo INPC devida a partir 

da data da publicação desta sentença (Súmula 362 STJ). b) Como 

consequência da presente sentença, DECLARO inexistente o débito 

oriundo da negativação em discussão no processo. C) Ainda, com esteio 

no artigo 3º c/c artigo 17º do NCPC, ambos combinados com o art. 485, VI, 

também do Diploma Processual Civil, não havendo ligação entre a 

Requerida e o objeto do direito afirmado neste juízo (o que implica na sua 

ilegitimidade passiva), julgo em relação ao MOVEIS ROMERA LTDA o 

presente feito sem apreciação do mérito. Fica a parte condenada ciente de 

que, após o trânsito em julgado deste ato sentencial, se não houver o 

pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá 

multa de 10% (dez por cento) sobre o montante condenatório, nos termos 

do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo Código de Processo Civil. Após 

o trânsito em julgado, arquive-se. Sem custas e honorários, conforme 

disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.
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Autos n.º 1001102-21.2018.811.0004 Pólo ativo: TEREZINHA ARAUJO 

PINHEIRO Pólo passivo: JORGE EDUARDO M. DE ALMEIDA Vistos, etc. 1. 

RELATÓRIO. Dispensado nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO. 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos 

mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa 

e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de fato já está 

satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos, 

e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo 

diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado do feito nos 

termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Nesse contexto, sem 

dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e testemunhal para 

deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura de cerceamento 

de defesa. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO MORAL, onde o 

reclamante em resumo aduz na inicial que estava retirando entulhos da 

sua residência, quando o reclamado, reclamou da obra e insultou a parte 

autora, que posteriormente teria feito uma denuncia na prefeitura onde 

restou provado que a obra da autora não necessitava de alvará, e que em 

razão da atitude do réu lhe causou abalo moral. O Reclamado na 

contestação alega que solicitou um laudo pericial onde restou provado que 

a residência da autora não atende os critérios de construção, e que não 

ofendeu a mesma, somente solicitou que fosse feito menos barulho e 

poeira em razão da sua filha ter realizado uma cirurgia. Pugna por pedido 

contraposto de dano morais. É certo que a parte autora é ciente da 

impossibilidade de realização de pericia nos Juizados Especiais, cabendo 

a mesma apresentar provas do direito pleiteado. Com efeito, verifico que a 

ação da parte autora se baseia em aduzir que o reclamado através de 

palavras e atos lhe causou danos de ordem moral. No entanto, quanto as 

provas necessárias dos fatos, a autora apresenta uma ficha da prefeitura 

em branco, e não há nenhum boletim de ocorrência quanto as injurias que 

alega ter sofrido. Neste sentido, não restou nada provado que o 

reclamado realizou ofensas em seu desfavor, ou ainda que tais fatos na 

situação descrita na inicial seriam suficientes para caracterizar dano 

moral. Assim, no que diz respeito ao dano moral, não verifico na espécie 

versada a sua ocorrência, pois não restou suficientemente comprovado 

que os envolvidos foram expostos a situação vexatória ou indigna. Se 

realmente houve difamações, calúnias ou injurias, o sistema correto para 

averiguação é a esfera penal. Não se pode esquecer que a sensibilidade 

exacerbada está fora da órbita do dano moral, devendo ser levado em 

conta que a frustração e a contrariedade, em certa medida, fazem parte 

da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os 

amigos e até no ambiente familiar. A jurisprudência é neste sentido: O Juiz 

não pode desprezar as regras de experiência comum ao proferir a 

sentença. Vale dizer, o juiz deve valorizar e apreciar as provas dos autos, 

mas ao fazê-lo pode e deve servir-se da sua experiência e do que 

comumente acontece. (JTA 121/391 – apud, Código de Processo Civil 

Theotônio Negrão, notas ao artigo 335). (negritei). É certo que a 

Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso X, prevê que “são invioláveis a 

intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o 

direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua 

violação”, expressando claramente que pode ser objeto de reparação o 

chamado dano moral. Com efeito, não restando configurado o direito 

pleiteado na inicial, a improcedência da ação deve ser o único caminho. 

Ainda quanto ao pedido contraposto, entendo na mesma proporção que 

não restou configurado, sendo certo que o simples fato do autor ingressar 

com uma ação em desfavor do réu não é motivo para caracterizar abalo 

moral. 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no artigo 387, inciso 

I, do Código de Processo Civil, SUGIRO IMPROCEDENCIA TOTAL dos 

pedidos iniciais e IMPROCEDENCIA TOTAL DO PEDIDO CONTRAPOSTO. 

Revogo liminar eventualmente concedida. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA 

AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002070-85.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DIRCEU URBANO LOPES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDINO BORTOLANZA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDINO BORTOLANZA OAB - MT0021716A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO
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Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Compulsando 

os autos, verificando as argumentações e pedidos, bem como 

documentos acostados pelas partes, investido dos poderes do art. 37 da 

lei deste rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem 

necessidade de dilação probatória, ao ponto que considero que a causa 

está madura razão pela qual passo ao julgamento. Trata-se de ação de 

indenização proposta pelo promovente em face da parte promovida, 

alegando danos. Tenho que analisando detidamente os autos, tenho que 

razão não assiste ao promovente. O (a) autor (a) alega danos, mas não 

junta documentos que evidenciam sua formula. Não foi juntado nenhum 

documento comprobatório do incidente de afetação ao patrimônio 

subjetivo. Observe-se também que não existe prova de que tenha de fato 

tentado resolver a questão de forma administrativa. Ante a absoluta falta 

de provas, e a manifesta inadequação da fórmula eleita, a improcedência é 

o único caminho que a ação pode tomar. Finalizando o ímpeto decisório, 

declaro para as finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais demais 

argumento deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em tese, 

infirmar a conclusão do meu convencimento. 4. Dispositivo. Por todo o 

exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, 

SUGESTIONO SEJA JULGADO IMPROCEDENTE os pedidos exordiais. 

Homologo para todos os efeitos a entrega dos documentos certificada, 

restando resolvida a parte da obrigação de fazer. Sem custas e 

honorários, a teor do disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto 

ao juiz togado para providencia, nos termos do art. 40 da Lei deste rito. 

Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 30 de Novembro de 2018. Assinado 

Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) 

juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002095-98.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON DE SOUSA LINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALAIANY FIGUEIREDO SILVA DE FREITAS OAB - MT0017912A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTADORA DO VALE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IVAN ALVES PINTO OAB - GO11911 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1002095-98.2017.811.0004 Pólo Ativo: GILSON DE SOUSA LINO 

Pólo Passivo: TRANSPORTADORA DO VALE - EPP Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do 

art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS, 

onde afirma a parte autora que comprou uma motocicleta, e em razão do 

vendedor não ter transferido, contratou a empresa para transporte da 

mesma até a cidade de Goiânia. Entregue o produto para transporte em 

26.10.2016, na data de 27.10.2016, ocorreu um furto na empresa levando 

a motocicleta, onde a mesma foi recuperada em 04.11.2016, e não 

conseguindo reaver o bem de imediato, foi encaminhado ao pátio em 

07.11.2016. Alega que conseguiu no processo judicial a determinação 

para retirar a motocicleta em agosto/2017, no entanto o valor da multa do 

pátio judicial se encontra mais de R$2.400,00, de modo que entende que a 

reclamada deve se responsabilizar pelo pagamento, em razão que os 

fatos se originaram pelo furto de um bem que estava sob a 

responsabilidade da ré. Na contestação, a reclamada alega que o autor 

somente não conseguiu reaver a motocicleta em razão de não ter 

transferido a motocicleta para seu nome quando efetuou a compra, e por 

isso deve ser responsabilizado pelos prejuízos em razão da sua desídia. 

Em que pese às alegações da reclamada, entendo que o fato do autor não 

estar com a moto em seu nome, não retira a responsabilidade da 

reclamada pelo furto ocorrido, sendo certo, pelos documentos anexados 

na inicial, que o autor estava encaminhando a motocicleta jutamente para 

regularizar a documentação, visto que a mesma estava em nome 

propriedade da empresa destinatária do envio da carga. Dessa forma, é 

evidente a responsabilidade da empresa reclamada, que deverá pagar as 

despesas decorrente do aluguel do pátio judicial, para que seja 

possibilitado ao autor retirar sua motocicleta. Nesse sentido: RECURSO 

INOMINADO. INDENIZATORIA. TRANSPORTE DE MERCADORIAS, FURTO 

DE CARGA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO TRANSPORTADOE PELA 

SUBTRAÇÃO DOS BENS. FORÇA MAIOR NÃO EVIDENCIADA. DEVER DE 

GUARDA DA MERCADORIA TRANSPORTADA NAO OBSERVADO. 

QUANTUM APURADO COM BASE NA PROVA PRODUZIDA AO FEITO E 

LEVANDO EM CONTA O PRINCIPIO DA EQUIDADE. CABIMENTO. 

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO (Recurso Cível Nº 

71007894983, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Julgado em 26/09/2018). (TJ-RS – 

Recurso Cível: 71007894983 RS, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva 

Raabe, Data de Julgamento: 26/09/2018, Segunda Turma Recursal Cível, 

Data de Publicação: Diaário da Justiça do dia 01/10/2018). Assim, entendo 

que os pedidos de danos materiais devem ser acolhidos em sua totalidade, 

qual seja, R$2.412,00 (dois mil, quatrocentos e doze reais), acrescidos de 

atualizações no decorrer do processo, cabendo a parte autora apresentar 

nos autos o boleto com o valor atualizado do débito. 3.2. DO DANO 

MORAL No que tange ao pedido de reparação a titulo de dano moral, 

entendo que a conduta da reclamada causou sim abalo moral a 

Reclamante, abalo esse passível de indenização, posto que ausência de 

zelo da Reclamada somadas a desprezo ao consumidor em não reparar 

seus danos de forma administrativa, implica em danos morais passiveis de 

indenização, somados ainda a eventuais prejuízos de desvalorização do 

bem, que já inclui neste dano. Ainda, apesar da parte autora de ter 

demandado de forma administrativa, não ter seu problema resolvido, 

necessitando ingressar de forma judicial, incorre em abalo moral. Portanto, 

restou-se comprovada a responsabilidade na conduta da reclamada, pois 

no sistema do C.D.C., é dever e risco profissional do fornecedor de 

serviços agir corretamente e segundo lhe permitem as normas jurídicas 

imperativas. Entretanto, é de se salientar que o prejuízo moral 

experimentado pela Reclamante deve ser ressarcido numa soma que não 

apenas compense a ele a dor e/ou sofrimento causado, mas 

especialmente deve atender às circunstâncias do caso em tela, tendo em 

vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido, exigindo-se 

a um só tempo, prudência, razoabilidade e severidade. A respeito do valor 

da indenização por dano moral, a orientação jurisprudencial e doutrinária é 

no sentido de que: No direito brasileiro, o arbitramento da indenização do 

dano moral ficou entregue ao prudente arbítrio do Juiz. Portanto, em sendo 

assim, desinfluente será o parâmetro por ele usado na fixação da mesma, 

desde que leve em conta a repercussão social do dano e seja compatível 

com a situação econômica das partes e, portanto, razoável. (Antônio 

Chaves, Responsabilidade Civil, atualização em matéria de 

responsabilidade por danos moral, publicada na RJ nº. 231, jan./97, p. 11). 

(grifei e negritei). A reparação civil possui um tríplice escopo: 
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indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar tanto a 

compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido quanto a 

punição do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. 

Destarte, entendo que, no caso em análise, levando-se em conta a 

natureza da ofensa, a situação econômica da ofensora e do ofendido, 

bem como as circunstâncias em que os fatos se desenvolveram, plausível 

a fixação da indenização em R$4.000,00 (quatro mil reais). 5. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, para, 

, para: a) CONDENAR, a Reclamada TRANSPORTADORA DO VALE - EPP, 

a pagar a quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais) à titulo de indenização 

por danos morais ocasionados a Reclamante GILSON DE SOUSA LINO, 

valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da 

citação (artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção monetária pelo INPC 

devida a partir da data da publicação desta sentença (362 STJ) . b) 

CONDENAR a reclamada ao pagamento da quantia de R$2.412,00 (dois mil, 

quatrocentos e doze reais) acrescidos do valor que se encontra 

atualmente, cabendo a parte autora apresentar o boleto atualizado do 

valor em 10 (dez) dias, caso em que o reclamado poderá pagar o valor 

acima descrito, a titulo de dano material, valor com incidência de juros de 

1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (artigos 404 e 405 do 

Código Civil) e correção monetária pelo INPC devida desde o desembolso 

(54 STJ) . Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 

55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA 

AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001632-59.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NAIRA MARTINS DOURADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRO TAKISHITA MARTINS DA FONSECA OAB - MT0012203S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001632-59.2017.811.0004 Pólo Ativo: NAIRA MARTINS 

DOURADO Pólo Passivo: MUNICIPIO DE BARRA DO GARÇAS - MT Vistos, 

etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da 

Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não 

há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. Assim, indefiro a preliminar 

de incompetência deste juízo. 2.2. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de 

fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao 

bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Nesse 

contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS, onde a autora alega, de forma sucinta, que após ir para 

o Pronto Socorro Municipal com fortes dores na cabeça, foi diagnosticada 

com sangramento cerebral, necessitando urgentemente de uma cirurgia na 

Comarca de Cuiabá. Aduz que fretou uma ambulância pela UNIMED, 

pagando a quantia de R$6.000,00 (seis mil reais), no entanto, ao chegar 

no hospital, não havia nenhuma cirurgia agendada, e realizado novos 

exames, não foi constatado o primeiro diagnóstico. Pugnando assim, pelo 

dano moral, em razão dos prejuízos sofridos. Na contestação, o Município 

aduz que a autora na época, ingressou com ação na 2º Vara Cível desta 

Comarca, conforme faz prova anexo, pugnando para que fosse marcado 

logo a sua cirurgia, vez que o quadro da mesma era de conhecimento 

antigo do hospital, e que a autora teria ido para Cuiabá antes da decisão 

ter sido deferida, e por isso evidentemente que ainda não havia nenhuma 

cirurgia marcada, visto que a autora foi por sua vontade, sem a 

determinação médica, e por isto o município, não pode ser 

responsabilizado. Pois bem, verifico em analise aos documentos 

apresentados, que a parte autora efetuou tal viagem em meados de 

março/2017, no entanto, é evidente que a decisão judicial somente foi 

acolhida em agosto/2017, dessa forma, não verifico responsabilidade da 

reclamada pelos fatos sofridos pela autora, visto que se ainda não estava 

marcado a cirurgia, não poderia a mesma ter se deslocado para outra 

cidade. E ainda, pelo histórico médico constantes nos autos, não há que 

se falar em erro médico, visto que a própria autora ingressou com ação 

buscando a realização de cirurgia. Assim, a improcedência da presente 

ação se impõe. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO 

IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso 

I, do Novo Código de Processo Civil, com resolução de mérito. Sem custas 

e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Após trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002157-41.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EGIDIEL CORREIA CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EURIPEDES FERREIRA MARTINS JUNIOR OAB - MT0020393A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL GAZIN LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARMANDO SILVA BRETAS OAB - PR31997 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1002157-41.2017.811.0004 Pólo Ativo: EGIDIEL CORREIA 

CARDOSO Pólo Passivo: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL 

GAZIN LTDA Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. 

PRELIMINARES Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 3. 

MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz 

adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade, como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: 

"O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, 

quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, 

nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, 

onde afirma a parte autora em resumo, que estava pagando devidamente 

seu consorcio, quando foi bloqueada do acesso no site para gerar novo 
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boleto, obtendo a informação que estaria inadimplente com a parcela de 

junho de 2017, e apesar de comprovar através de email junto a ré que 

estaria pago, ainda de forma antecipada, seu nome continua restrito, 

estando impossibilitada de pagar as parcelas vincendas. Na contestação, 

a empresa reclamada alega que a negativação é devida, visto que a 

autora apresentava várias inadimplências, pugnando pela improcedência 

do feito. Pois bem, verifico que a reclamada impugnou genericamente os 

fatos trazidos na inicial, não discutindo a fatura que deu origem a presente 

lide, sendo evidente que as posteriores estariam inadimplentes, conforme 

alegado na inicial, e por isto foi determinado o deposito judicial, o que foi 

cumprido pelo autor. Assim, diante da inercia da reclamada, evidente que a 

negativação e bloqueio do autor foram indevidos, visto que não havia 

pendência financeiras. 3.1. DO DANO MORAL No que tange ao pedido de 

reparação a titulo de dano moral, entendo que a conduta da reclamada 

causou sim abalo moral ao Reclamante, abalo esse passível de 

indenização, posto que as cobranças indevidas geram aborrecimentos 

diversos de mero dissabor, uma vez que frustam a relação de consumo e 

confiança entre a promovente e a Promovida. É a orientação do Superior 

Tribunal de Justiça no sentido de que "a inércia do credor em promover a 

atualização dos dados cadastrais, apontando o pagamento, e 

consequentemente, o cancelamento do registro indevido, gera o dever de 

indenizar, independentemente da prova do abalo sofrido pelo autor, sob 

forma de dano presumido" (STJ-RESP Nº 1.149.998 - RS - Relatora: Min. 

Nancy Andrighi- DJ: 07/08/2012). Nesse sentido: DANOS MORAIS - 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO- APÓS PAGAMENTO DA DÍVIDA - DANO COMPROVADO - 

ORIENTAÇÃO DO STJ- FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO- CARÁTER 

PEDAGÓGICO - Segundo a mais moderna orientação do colendo Superior 

Tribunal de Justiça, "a inércia do credor em promover a atualização dos 

dados cadastrais, apontando o pagamento, e consequentemente, o 

cancelamento do registro indevido, gera o dever de indenizar, 

independentemente da prova do abalo sofrido pelo autor, sob forma de 

dano presumido" (STJ-RESP Nº 1.149.998 - RS - Relatora: Min. Nancy 

Andrighi- DJ: 07/08/2012). - A indenização por danos morais deve ser 

fixada dentro dos parâmetros de punição do ofensor e compensação do 

ofendido pelos danos sofridos, sem ocasionar enriquecimento ilícito e nem 

estimulação de repetição do ato do ofensor, em face do caráter 

pedagógico da medida. (TJ-MG - AC: 10024121043889001 MG , Relator: 

Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 30/01/2014, Câmaras 

Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/02/2014) O dano 

moral decorrente da indevida inscrição do nome do devedor em cadastro 

de maus pagadores deve ser ressarcido pelo dano moral 

independentemente da comprovação da ocorrência de efetivos prejuízos 

patrimoniais. Sobre o assunto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA 

FIXA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEVIDA 

NEGATIVAÇÃO EM SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL 

CONFIGURADO, A ENSEJAR O DIREITO À REPARAÇÃO. REDUÇÃO 

VALOR INDENIZATÓRIO PARA MELHOR ATENDER À RAZOABILIDADE. 

RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO, PREJUDICADO O APELO 

ADESIVO. Restou incontroversa a ocorrência da negativação do nome da 

autora em serviço de proteção ao crédito, providência que se mostrou 

indevida, ante a constatação de que não havia débito pendente. O dano 

moral se apresenta inequívoco, diante do simples fato da anotação, 

ensejando o direito à reparação. Reputa-se mais razoável, no caso, a 

fixação do valor indenizatório em R$ 4.000,00, montante a ser corrigido a 

partir da prolação da sentença e acrescido de juros de mora a contar da 

c i t a ç ã o .  ( T J - S P  -  A P L :  1 2 9 5 9 5 8 2 0 1 0 8 2 6 0 0 3 2  S P 

0012959-58.2010.8.26.0032, Relator: Antonio Rigolin, Data de Julgamento: 

31/07/2012, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

31/07/2012) Portanto, restou-se comprovada a responsabilidade na 

conduta da reclamada, pois no sistema do C.D.C., é dever e risco 

profissional do fornecedor de serviços agir corretamente e segundo lhe 

permitem as normas jurídicas imperativas. Não assiste razão a parte ré 

quando diz sobre a inexistência de dano moral indenizável, pois não houve 

ilicitude da sua parte, mas o simples fato da reclamada ter negativado 

INDEVIDAMENTE o nome da reclamante junto ao SPC/SERASA/CARTÓRIO, 

já é suficiente para configurar o dano moral, pois é pacífico na nossa 

jurisprudência que o dano moral não depende de prova, bastando 

comprovação do fato que o causou, mesmo porque, o dano moral apenas 

é presumido, uma vez que é impossível adentrar na subjetividade do outro 

para aferir a sua dor e a sua mágoa. Sobre o assunto: DANO MORAL - 

NOME - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - PROVA DO EFETIVO PREJUÍZO - 

DESNECESSIDADE - VALOR - FIXAÇÃO. 1. A indevida inclusão de nome 

nos órgãos de proteção ao crédito, por dívida inexistente, configura ilícito 

indenizável. 2. A condenação por dano moral independe de prova do 

prejuízo efetivo, por estar relacionado com a afetação do estado de 

espírito daquele que foi ofendido em seu patrimônio imaterial, haja vista a 

repercussão negativa derivada da injusta inclusão de seu nome nos 

órgãos de proteção ao crédito. 3. Na fixação do dano moral, o julgador 

deve levar em conta o grau de constrangimento para a vítima e as 

possibilidades financeiras do ofensor, evitando estipular valor exagerado, 

a ensejar lucro fácil, ou irrisório, a ponto de não servir para coibir novas 

ocorrências.(TJ-MG - AC: 10145110211649001 MG , Relator: Guilherme 

Luciano Baeta Nunes, Data de Julgamento: 18/06/2013, Câmaras Cíveis / 

18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/06/2013) CIVIL E 

PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

PRELIMINAR DE FALTA DE REPRESENTAÇÃO - REJEIÇÃO - PRELIMINAR 

DE COISA JULGADA E FALTA DE INTERESSE DE AGIR - REJEIÇÃO - 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE - 

RESPONSABILIDADE DA EMPRESA DE TELEFONIA - DANO MORAL - 

PROVA DO PREJUÍZO - DESNECESSIDADE - VALOR DA INDENIZAÇÃO - 

CIRCUNSTÂNCIAS E PARÂMETROS NÃO OBSERVADOS - REDUÇÃO - 

CABIMENTO - RECURSO PROVIDO EM PARTE. - Estando a ré devidamente 

representada nos autos por procurador regularmente munido de mandato 

ad judicia outorgado por dois diretores, como autoriza o contrato social, 

não há se falar em falta de representação. - Não se configura coisa 

julgada se a causa de pedir na ação é distinta da causa de pedir da ação 

anterior. -Se as questões argüidas pela parte não foram apreciadas 

quando do julgamento de ações anteriores, cuja causa de pedir foi distinta, 

tal parte possui interesse de agir para propositura de nova ação que visa 

a apreciação de tais questões pelo Judiciário. - A simples negativação 

indevida enseja dano moral e direito à indenização, independente de 

qualquer outra prova, porque neste caso é presumida a ofensa à honra e 

ao bom nome do cidadão. - A suposta fraude de terceiro não isenta de 

responsabilidade o prestador de serviço, sendo que esta circunstância 

apenas influencia na fixação do valor da indenização. - Deve ser reduzido 

o valor da indenização quando incompatível com as circunstâncias do fato 

e com os parâmetros dos Tribunais. - Preliminares rejeitadas e recurso 

provido em parte.(TJ-MG - AC: 10145120646552001 MG , Relator: Márcia 

De Paoli Balbino, Data de Julgamento: 23/05/2013, Câmaras Cíveis / 17ª 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/06/2013) Entretanto, é de se 

salientar que o prejuízo moral experimentado pela Reclamante deve ser 

ressarcido numa soma que não apenas compense a ele a dor e/ou 

sofrimento causado, mas especialmente deve atender às circunstâncias 

do caso em tela, tendo em vista as posses do ofensor e a situação 

pessoal do ofendido, exigindo-se a um só tempo, prudência, razoabilidade 

e severidade. A respeito do valor da indenização por dano moral, a 

orientação jurisprudencial e doutrinária é no sentido de que: No direito 

brasileiro, o arbitramento da indenização do dano moral ficou entregue ao 

prudente arbítrio do Juiz. Portanto, em sendo assim, desinfluente será o 

parâmetro por ele usado na fixação da mesma, desde que leve em conta a 

repercussão social do dano e seja compatível com a situação econômica 

das partes e, portanto, razoável. (Antônio Chaves, Responsabilidade Civil, 

atualização em matéria de responsabilidade por danos moral, publicada na 

RJ nº. 231, jan./97, p. 11). (grifei e negritei). A reparação civil possui um 

tríplice escopo: indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar 

tanto a compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido quanto a 

punição do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. 

Destarte, entendo que, no caso em análise, levando-se em conta a 

natureza da ofensa, a situação econômica da ofensora e do ofendido, 

bem como as circunstâncias em que os fatos se desenvolveram, plausível 

a fixação da indenização em R$10.000,00 (dez mil reais). 4. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, para: 

a) CONDENAR, o Reclamado ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO 

NACIONAL GAZIN LTDA, a pagar a quantia de R$10.000,00 (dez mil reais) 

à titulo de indenização por danos morais ocasionados ao Reclamante 

EGIDIEL CORREIA CARDOSO, valor com incidência de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir do evento danoso(Súmula 54 do STJ) e correção 

monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença 

(Súmula 362 STJ). b) Como consequência da presente sentença, 

DECLARO inexistente o débito oriundo da negativação em discussão no 

processo. c) Libere-se o valor depositado em juízo em favor da 
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reclamada. Fica a parte condenada ciente de que, após o trânsito em 

julgado deste ato sentencial, se não houver o pagamento voluntário do 

débito, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) 

sobre o montante condenatório, nos termos do artigo 523 e seus 

parágrafos, do Novo Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se. Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 

55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010719-17.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO FREITAS RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA DE SOUSA ARAUJO OAB - MT0021229A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLA DENES CECONELLO LEITE OAB - MT0008840A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 8010719-17.2017.811.0004 Pólo Ativo: PAULO FREITAS RIBEIRO 

Pólo Passivo: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º 

da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS e MATERIAIS, onde a parte autora 

alega em síntese que adquiriu uma passagem de retorno para a data de 

02.06.2016, e que sua viagem era de motivo de acompanhamento médico, 

necessitando um dia antes do voo alterar a passagem, sendo cobrado por 

taxas no valor de R$160,00, mais outras despesas que atingiram o valor 

total de R$ 423,00. Assim, aduz que a passagem que antes custava 

R$300,56, custo R$723,56, pugnando pela devolução da diferença. Na 

contestação, em resumo alega a reclamada que no site está devidamente 

previsto a cobrança em epigrafe, não podendo o autor alegar 

desconhecimento da referida cobrança, e que quanto as despesas 

diversas do valor de R$160,00, se trata do valor da passagem, visto que 

inicialmente havia sido comprado em promoção e posteriormente estava 

custando outro valor, pugnando pela improcedência da inicial. Pois bem, a 

analise do presente feito não demanda maiores provas, tratando-se de 

prova documental, não havendo necessidade de realização de instrução. 

Neste caso, em simples verificação ao site da ANAC (www.anac.gov.br), 

podemos confirmar que o período que permite alteração ou cancelamento 

das passagens sem ônus para o consumidor é de 24 horas, sendo certo 

que o autor buscou a troca/cancelamento mais de 30 dias após a compra, 

e ainda um dia antes da data marcada, não havendo portanto qualquer 

responsabilidade da reclamada em isenta-lo da referida cobrança, ainda 

que o autor tenha alegado o motivo doença, visto que a empresa não tem 

relação com a vida pessoal do autor, não cabendo o atestado nesta 

situação. Com efeito, o site da ré descreve as taxas, não havendo 

nenhuma cobrança indevida, assim, não está a reclamada obrigada a 

restituir nenhuma quantia ao autor. 3.1. DANOS MORAIS Para a 

comprovação do dano moral, é imprescindível que reste provado as 

condições nas quais ocorreu a ofensa à moral, à honra, à personalidade, 

à dignidade do ofendido, bem como se mostra imperioso a demonstração 

da repercussão do dano causado na vida do ofendido com os reflexos 

oriundos da lesão, pois do contrário inexistirá dano. Como se observa, 

nesta demanda, como em tantas outras ações de indenização por dano 

moral, o julgamento não demanda maiores incursões jurídicas ou no campo 

da investigação probatória (daí o julgamento antecipado da lide). A solução 

passa simplesmente pelo exame de fatos notórios e de regras de 

convivência social, regras da experiência comum. Nessa senda, tenho 

que cada situação trazida ao conhecimento do judiciário deva ser 

sopesada de forma individual e cautelosa, sob pena de propiciarmos o 

fomento das ações reparatórias nesse sentido, concedendo verbas 

indenizatórias a toda pessoa que passe por uma desagradável situação 

em um acontecimento da vida que evidencie tão somente, mero dissabor, 

não retratando efetivamente o dever de reparar o “mal causado”. No que 

diz respeito ao dano moral, não verifico na espécie versada a sua 

ocorrência, pois não restou suficientemente comprovado que o Reclamado 

é o responsável pela devolução de diferenças dos valores das 

passagens compradas pelo autor. Não se pode esquecer que a 

sensibilidade exacerbada está fora da órbita do dano moral, devendo ser 

levado em conta que a frustração e a contrariedade, em certa medida, 

fazem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, 

entre os amigos e até no ambiente familiar. A jurisprudência é neste 

sentido: O Juiz não pode desprezar as regras de experiência comum ao 

proferir a sentença. Vale dizer, o juiz deve valorizar e apreciar as provas 

dos autos, mas ao fazê-lo pode e deve servir-se da sua experiência e do 

que comumente acontece. (JTA 121/391 – apud, Código de Processo Civil 

Theotônio Negrão, notas ao artigo 335). (negritei). É certo que a 

Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso X, prevê que “são invioláveis a 

intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o 

direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua 

violação”, expressando claramente que pode ser objeto de reparação o 

chamado dano moral. Nesse sentido, forçoso reconhecer a inexistência 

de danos morais, tendo em vista que não restou provado o dano, nos 

termos do artigo 373, I do CPC. 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO 

IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, com resolução de mérito, para: Após o trânsito 

em julgado, arquive-se. Sem custas e honorários, conforme disposto nos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.
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Autos nº 1000827-09.2017.811.0004 Pólo ativo: SUELY TOMAZ DA SILVA 

Pólo passivo: PORTAL DO ARAGUAIA DE ARAGARCAS 

EMPREENDIMENTOS LTDA Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 

2.1. PRELIMINARES Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A 

inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 
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fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o 

Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 

RESCISAO CONTRATUAL E RESSARCIMENTO, onde afirma a parte autora 

em resumo que efetuou um contrato com a Ré de compra de um lote, mas 

que em razão do não cumprimento de clausulas contratuais pela ré, pugna 

pelo cancelamento e devolução do valor pago, que atinge R$10. 501,56 

(atualizados), mais a multa por inadimplência de R$6.716,50, e ainda a 

entrada paga no valor de R$3.500,00. A reclamada apesar de citada, não 

compareceu a audiência de conciliação e não apresentou contestação, o 

que incorre na sua revelia. Ressalto que os efeitos da revelia são 

relativos, cabendo a parte autora comprovar suas alegações. Pois bem, 

verifico que a autora pode, sem ter necessidade de comprovar o motivo, 

cancelar qualquer contrato realizado, inclusive de compra e venda, 

compensados valores descritos no contrato. No caso, a autora não 

comprovou nos autos que o motivo do cancelamento seria por culpa da 

reclamada que não cumpriu as clausulas contratuais, sendo certo que nos 

Juizados Especiais não existe possibilidade de perícia, devendo arcar com 

o ônus da prova. Assim, entendo que a multa ao qual requer é indevida, 

além de não haver previsão no contrato em discussão. Quanto ao valor 

pago como entrada, ou seja, R$3.500,00, entendo que diante da ausência 

da autora em comprovar que a responsabilidade do réu pelo 

cancelamento, entendo que também é indevida, visto que previsto no 

contrato que não haveria restituição da mesma por cancelamento do 

contrato por parte da compradora. Por fim, quanto ao valor atualizado de 

R$10.501,56, referente as parcelas pagas pela autora, entendo devido a 

restituição. Quanto ao pedido de averbação do lote, até o ressarcimento 

do valor, entendo ser totalmente indevido, visto que a presente ação 

trata-se de conhecimento, cabendo a autora buscar os meios necessários 

para executar o debito no momento oportuno. E consequentemente, diante 

da rescisão contratual, deverá cancelado qualquer cobrança em desfavor 

da autora em relação ao lote em discussão. 4. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, para: a) DECLARAR, 

RESCINDIDO o contrato de compra e venda nº 081, realizado entre a 

autora e a reclamada, devendo ser cancelado, caso ainda existente 

qualquer cobrança em desfavor da autora em relação a este contrato. b) 

CONDENAR a Reclamada a pagar a quantia de R$10.501,56 (dez mil, 

quinhentos e um reais e cinquenta e seis centavos) à titulo de indenização 

por danos materiais ocasionados a Reclamante valor com incidência de 

juros de 1% (um por cento) a partir da citação (artigos 404 e 405 do 

Código Civil) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da 

publicação desta sentença (Súmula 362 STJ). c) Sugiro improcedência da 

restituição do valor pago como entrada e ainda da multa contratual. Sem 

custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011129-75.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA KELLY CHAVES SBRISSA ABUD (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA KELLY CHAVES SBRISSA ABUD OAB - MT0008963A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE OAB - MT7413/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 8011129-75.2017.811.0004 Pólo Ativo: ALESSANDRA KELLY 

CHAVES SBRISSA ABUD Pólo Passivo: AZUL LINHAS AEREAS 

BRASILEIRAS S.A. VISTOS, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, 

nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. 

PRELIMINARES Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A 

inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o 

Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS e MATERIAIS, onde afirma a 

Reclamante em resumo, que em viagem de volta sentido Cuiabá-Barra do 

Garças, ocorreu um defeito no avião, onde teve que interromper o 

percurso, alegando a empresa que não teria naquela data e nos dias 

próximos, avião para ofertar para a retorno da reclamante e demais 

passageiros, e que assim, a autora teve que voltar de ônibus, fornecido 

pela empresa. Aduz que pagou a quantia de R$ 324,00, de excesso de 

bagagem e que alegaram que seriam devolvidos, no entanto apesar de 

todo esforço nada foi devolvido até o momento, pugnando pela restituição 

em dobro e por danos morais. Em contestação, a reclamada alega que foi 

inevitável o cancelamento do voo, mas que tomou todas as medidas 

determinadas pela ANAC, e que os valores pleiteados pela autora foram 

restituídos dois dias após a viagem, sendo indevidos a restituição em 

dobro, e bem como a indenização moral. Pois bem, verifico que quanto ao 

cumprimento de acomodar e encaminhar a autora ao seu destino ainda 

que por outros meios, foi devidamente cumprido pela ré. No entanto, 

entendo que o ato indevido se configura na não devolução em prazo hábil 

do valor do excesso de bagagem, sendo que a reclamada não apresenta 

documento apto que comprova a devolução e somados ao extrato 

apresentado pela autora, comprova que até o momento não fora restituído 

o valor que deveria. Ainda, quanto a repetição do indébito, ou seja, 

restituição em dobro, entendo que não cabe na situação presente, tendo 

em vista que o valor não foi cobrado indevidamente, cabendo portanto, a 

restituição de forma simples, no valor de R$ 324,00. No que tange ao 

pedido de reparação a titulo de dano moral, entendo que a conduta da 

reclamada causou sim abalo moral a Reclamante, abalo esse passível de 

indenização, posto que a autora caberia a devolução à parte autora do 

valor devido. Dispõe o Código Civil Brasileiro: "Art. 186. Aquele que, por 

ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e 

causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito." 

Tal artigo nos fornece o arcabouço legal que regula, em regra, a 

responsabilidade civil no nosso ordenamento jurídico. Com efeito, a partir 

da leitura desse artigo é possível concluir que o dever de indenizar, no 

sistema do Código Civil, decorre ou assenta-se no trinômio ato ilícito, nexo 

causal e dano. O dano moral passível de indenização segundo nosso 

ordenamento jurídico é a lesão ao patrimônio ideal daquele que a pleiteia, 

bem como a dor e o sofrimento por ele experimentados em virtude de 

culpa ou dolo de terceiro, lesão esta que entendo ocorrida no caso 

vertente. Destaco que, ao contrário do asseverado na contestação, a 

hipótese dos autos configurou sim abalo moral a parte reclamante, e 

constatado o dano moral, deve ser verificada a respectiva reparação, 

para o imperioso atendimento das vias adequadas. É cediço que, para a 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103873/12/2018 Página 115 de 948



fixação do valor da indenização, deve-se obedecer aos princípios da 

equidade e moderação, bem como sopesar a capacidade econômica das 

partes, a intensidade do sofrimento do ofendido, a gravidade, a 

repercussão da ofensa e o grau do dolo ou da culpa do responsável. A 

reparação civil possui um tríplice escopo: indenizatório, punitivo e 

pedagógico, devendo objetivar tanto a compensação do mal justo 

experimentado pelo ofendido quanto a punição do causador do dano, 

desestimulando-o à repetição do ato. Destarte, entendo que, no caso em 

análise, levando-se em conta a natureza da ofensa, a situação econômica 

da ofensora e ofendida, bem como o como as circunstâncias em que os 

fatos se desenvolveram, plausível a fixação da indenização em R$ 

8.000,00 (oito mil reais) para Reclamante. 4. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, com fulcro no art. 474, inciso I, do Código de Processo Civil, 

SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, , para: a) 

CONDENAR, a Reclamada a pagar a quantia de R$8.000,00 (oito mil reais) 

à titulo de indenização por danos morais ocasionados a Reclamante, valor 

com incidência de juros de 1% (um por cento) a partir da citação (artigos 

404 e 405 do Código Civil) e correção monetária pelo INPC devida a partir 

da data da publicação desta sentença (Súmula 362 STJ). b) CONDENAR a 

Reclamada, a pagar a quantia de 324,00 (trezentos e vinte e quatro reais) 

a titulo de dano material, à partes Reclamante, devidamente corrigido pelo 

INPC e juros de 1% desde o desembolso. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002185-09.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS CEPOLINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATASHA CYNTHIA CANDIDA PEREIRA OAB - MT23329/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PIRELLI PNEUS LTDA. (REQUERIDO)

ADILSON F OLIVEIRA & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATA GHEDINI RAMOS OAB - MT0230015A (ADVOGADO(A))

FABIANO XAVIER DA SILVA OAB - SP0217166A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1002185-09.2017.811.0004 Pólo ativo: JOAO CARLOS CEPOLINI 

Pólo passivo: ADILSON F OLIVEIRA & CIA LTDA - ME Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINAR - PERICIA Trata-se a 

presente ação de indenização moral e material, onde em resumo aduz o 

autor que comprou quatro pneus, sendo que um estourou em viagem com 

pouco tempo de uso, e após buscar indenização, foi indeferido com laudo 

que alegou que o furo originou-se de objeto cortante, e portanto ingressou 

com a presente ação. Antes de adentrar no mérito, cumpre analisar a 

preliminar suscitada pela reclamada que merece acolhimento, onde pugna 

pela extinção do feito, ante a necessidade de realização de pericia 

técnica. Pela análise dos documentos constantes no processo, verifico 

que a preliminar procede. Com efeito, constato que a competência para o 

processamento e julgamento do processo é da Justiça Comum, ante a 

necessidade de realização de perícia para aferir a origem do defeito no 

produto, sendo certo que nos Juizados Especiais não há possibilidade de 

se comprovar que a responsabilidade seria dos reclamados sem uma 

perícia, e o autor ciente disso, ingressou sem apresentar maiores provas 

do seu direito, sendo que pela pericia apresentada comprova exatamente 

o oposto do pedido do autor. Assim, a fim de oportunizar defesa as ambas 

as partes, visto que a improcedência do pedido ou condenação da ré 

geraria maiores controvérsias, entendo pela declaração da incompetência 

do presente Juizado para a analise do feito. Posto que os Juizados 

Especiais Cíveis não podem julgar ações de alta complexidade diante da 

interpretação literal do art. 3º da Lei 9.099/95. In Verbis: O Juizado 

Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento 

das causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas. 

Entendimento este respaldado em um dos pilares dos Juizados Especiais, 

dando característica fundamental dos atos nesse instituto, posto que o 

Princípio da celeridade significa que o processo dever ser rápido, e 

terminar no menor tempo possível, por envolver demandas 

economicamente simples e de nenhuma complexidade jurídica, a fim de 

permitir ao autor a satisfação quase imediata do seu Direito. Verificamos 

que a celeridade e concentração são características que fundamentam o 

empenho do legislador em evitar dilações de prazos, com a finalidade de 

impedir que obstruído nos seus trâmites normais. Deste modo há de se 

concluir há de se concluir que na seara dos Juizados Especiais não são 

cabíveis incidentes que protelem o julgamento, portanto não é admitida 

qualquer forma de intervenção de terceiros e se quer realizações de 

exames periciais, posto que, caso fosse possível a aplicabilidade desses 

procedimentos complexos, o Sistema do Juizado Especial deixaria de ser 

especial, pois sofreria todas as etapas burocráticas e complexas do 

sistema ordinário. Nesse sentido trago à baila a melhor jurisprudência: 

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. 

NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA PARA VERIFICAR 

AUTENTICIDADE DA ASSINATURA DO CONTRATO. RECURSO 

CONHECIDO E IMPROVIDO.1. A COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

ESTÁ ADSTRITA ÀS CAUSAS DE MENOR COMPLEXIDADE.2. NA 

HIPÓTESE DOS AUTOS, A RECORRIDA AFIRMA NÃO POSSUIR 

CONTRATO DE TELEFONIA COM A EMPRESA RECORRENTE, MAS A RÉ 

TROUXE AOS AUTOS DOCUMENTOS QUE DEMONSTRAM A EXISTÊNCIA 

DE CONTRATO ENTABULADO ENTRE AS P ARTES. ASSIM, É 

IMPRESCINDÍVEL A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA PARA 

VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA APOSTA NO 

DOCUMENTO, REVELANDO-SE ADEQUADA A VALORAÇÃO DO JUIZ DA 

ORIGEM.3. DIANTE DA IMPRESCINDIBILIDADE DA PRODUÇÃO DE PROVA 

PERICIAL PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA, VERIFICA-SE A 

COMPLEXIDADE DA MATÉRIA, QUE RESULTA NA INCOMPETÊNCIA 

ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS, NOS TERMOS DO ART. 3º E 51, II, 

DA LEI 9.099/95.3º51II9.0994. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. A SÚMULA 

DE JULGAMENTO SERVIRÁ DE ACÓRDÃO, A TEOR DO QUE DISPÕE O 

ART. 46 DA LEI N. 9.099/95. CONDENADA A RECORRENTE AO 

PAGAMENTO DAS CUSTAS, QUE RESTA SUSPENSO EM RAZÃO DA 

GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA. SEM HONORÁRIOS, EM FACE DA 

AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES.469.099 (260707520118070009 DF 

0026070-75.2011.807.0009, Relator: LEILA CURY, Data de Julgamento: 

08/05/2012, 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, 

Data de Publicação: 10/05/2012, DJ-e Pág. 314). JUIZADOS ESPECIAIS 

CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RESTITUIÇÃO DE VALOR RESIDUAL 

GARANTIDO. NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. COMPLEXIDADE DA 

CAUSA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CIVEIS. RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.1.O CÁLCULO PARA 

RESTITUIÇÃO DO VALOR RESIDUAL GARANTIDO AO CONSUMIDOR, EM 

CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL, EXIGE PERÍCIA 

CONTÁBIL.2.NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL PARA O DESLINDE DA 

QUESTÃO TORNA INCOMPETENTE O JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, NOS 

TERMOS DO ARTIGO 3º DA LEI 9.099/95.3º9.0993.RECURSO CONHECIDO 

E NÃO PROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA POR SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS COM A SÚMULA DE JULGAMENTO SERVINDO DE 

ACÓRDÃO, NA FORMA DO ARTIGO 46, LEI 9.099/95. A RECORRENTE 

RESPONDE POR CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, ESTES 

ARBITRADOS EM 10% (VINTE POR CENTO) DO VALOR DA 

CONDENAÇÃO, NA FORMA DO ARTIGO 55 DA LEI 9099/95. SUSPENDO A 

COBRANÇA DA VERBA DE SUCUMBÊNCIA, PELO PRAZO DE CINCO 

ANOS, A TEOR DO DISPOSTO NO ARTIGO 12, LEI 

1 0 6 0 / 5 0 . 4 6 9 . 0 9 9 5 5 9 0 9 9 1 2 1 0 6 0  ( 1 4 6 7 0 8 8 2 0 1 1 8 0 7 0 0 0 1  D F 

0014670-88.2011.807.0001, Relator: WILDE MARIA SILVA JUSTINIANO 

RIBEIRO, Data de Julgamento: 27/03/2012, 1ª Turma Recursal dos Juizados 

Especiais do Distrito Federal, Data de Publicação: 11/04/2012, DJ-e Pág. 

239,). JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 

DEFEITO (OXIDAÇÃO) EM APARELHO CELULAR. POSSIBILIDADE DE 

MAU-USO OU UMIDADE EM DECORRÊNCIA DE EXPOSIÇÃO A ÁGUA DE 

CHUVA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO 

INEQUÍVOCA DE NEXO DE CAUSALIDADE, QUE SÓ PODE SER OBTIDO 

POR PERÍCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA QUE SE CONFIRMA. RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS.1.SE O APARELHO CELULAR APARENTA MAU-USO, 

ALÉM DA OXIDAÇÃO, FICA DIFÍCIL DETERMINAR O NEXO DE 
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CAUSALIDADE PARA FINS DE CONDENAÇÃO EM DANO MATERIAL. 

CORRETA É A SENTENÇA QUE DECLARA A INCOMPETÊNCIA DOS 

JUIZADOS CÍVEIS, DIANTE DA NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DE 

PERÍCIA, O QUE TORNA A CAUSA COMPLEXA.2.SEM AVANÇO DE 

MÉRITO NÃO HÁ MOTIVO PARA APRECIAÇÃO DA TESE LANÇADA PELO 

RECORRIDO NO SENTIDO DE SER P ARTE ILEGÍTIMA PARA RESPONDER 

PELO FATO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONFIRMADA DIANTE DA 

AUSÊNCIA DE PROVA DE CAPACIDADE FINANCEIRA DO RECORRENTE 

PELA RECORRIDA.3.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 

HONORÁRIOS PELO RECORRENTE VENCIDO, ESTES ARBITRADOS EM 

10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA, ARTIGO 55 DA LEI 

9099/95. SUSPENSA A EXECUÇÃO DOS HONORÁRIOS, POR CINCO 

ANOS, EM FACE DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA. A SÚMULA 

DE JULGAMENTO SERVIRÁ COMO ACÓRDÃO NA FORMA DO ARTIGO 46 

DA LEI  9 .099 /95 .559099469 .099 . (296805720118070007  DF 

0029680-57.2011.807.0007, Relator: WILDE MARIA SILVA JUSTINIANO 

RIBEIRO, Data de Julgamento: 24/04/2012, 1ª Turma Recursal dos Juizados 

Especiais do Distrito Federal, Data de Publicação: 03/05/2012, DJ-e Pág. 

241). Ante aos entendimentos acima colacionados, independentemente do 

valor que lhe fora atribuído e das partes envolvidas, refogem da 

competência do juízo especial cível em decorrência da circunstância de 

complexidade do feito, que não se sujeitam/conformam/adequa ao 

procedimento especial delimitado pelo art. 3º da Lei Especial nº 9.099/95; 

posto que no caso concreto haverá a necessidade de promoção de 

perícia para apurar a existência ou não de falha na prestação do serviço 

por parte da reclamada. 4. DISPOSITIVO Isto Posto, diante da doutrina e da 

jurisprudência apresentada, e com fulcro no art. 3º c/c 51, II, da Lei 

9.099/95, Sugiro a EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do mérito, 

ante a necessidade de realização de pericia técnica. Sem custas e sem 

honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001585-51.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DECIO ANTONIO DO SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001585-51.2018.811.0004 Pólo Ativo: DECIO ANTONIO DO 

SANTOS Pólo Passivo: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) Verifico que a 

matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas 

carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou 

protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, 

onde afirma o reclamante que teve seu nome inserido indevidamente nos 

órgãos de proteção no valor de R$71,20, vez que jamais contratou 

nenhum serviço da ré. Na contestação, a Reclamada em preliminar alega 

litispendência com um processo na comarca de Cuiabá, e no mérito que 

inexiste dever de indenizar por ser a cobrança indevida. Após o prazo de 

contestar a ré apresentou documentos que comprovam a origem do 

débito, e apesar de ser extemporâneos são extremamente necessários 

para restaurar a vercidade processual. Pois bem, em analise aos 

documentos constantes no processo, ainda que possível a inversão do 

ônus da prova, entendo que a parte autora deve incumbir-se ao mínimo de 

comprovar o direito alegado, visto que não é permitido a denominada prova 

negativa em favor da reclamada. Sendo assim, diante dos documentos 

apresentados pela reclamada, entendo devida a cobrança em discussão 

neste processo, visto que a parte autora não apresentou os 

comprovantes de pagamentos Sendo assim, forçoso reconhecer que a 

Reclamada agiu no exercício regular de um direito, nos exatos termos do 

art.188 do Código Civil, in verbis: “Art. 188. Não constituem atos ilícitos: I – 

os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito”. 

Logo, ainda que cabível a reparação civil em casos de negativação 

indevida (art. 5º, incisos V e X, da Constituição Federal), restou 

comprovado, na hipótese em apreço, a ausência de pagamento pelo 

Reclamante, razão pela qual não há que se falar em ilicitude no 

procedimento do réu. Assim sendo, in casu, não há que falar-se em dano 

moral a ser indenizado, levando-se em conta que o Requerido está 

acobertado pela excludente da responsabilidade civil 4. DA LITIGÂNCIA DE 

MÁ-FÉ. Verifico que o fato da parte autora ingressar com ação de 

ressarcimento moral sabendo que a divida é devida, alterando as 

verdades dos fatos, sob a tentativa de enriquecimento ilícito, configura 

litigância de má-fé. Assim, é indiscutível a litigância de má-fé da parte 

demandante, na medida em que alterou a verdade dos fatos (art. 80, inciso 

II, CPC), comprovando-se a lide temerária. 5. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro 

no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. SUGIRO PELA 

CONDENAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ da parte autora, nos termos do 

artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 do CPC, onde CONDENO ao 

pagamento de 2%(por cento) do valor da causa, em favor da Reclamada. 

Revogo liminar eventualmente concedida. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001601-05.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

KATIANE RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001601-05.2018.811.0004 Pólo ativo: KATIANE RODRIGUES 

DOS SANTOS Pólo passivo: TELEFONICA BRASIL S/A Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 
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exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de 

fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao 

bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil(2016). 

Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO MORAL, em que a parte 

autora alega que teve lançado indevidamente seu nome nos órgãos de 

restrição no valor de R$120,98, visto que os débitos de origem da 

negativação não são de titularidade do autor. Na contestação, a 

Reclamada alega que inexiste dever de indenizar, porém não apresenta 

nenhum documento apto a comprovar a origem da divida, como contrato 

em seu nome. Infere-se, portanto, que ocorreu a utilização indevida dos 

dados pessoais da parte Autora, restando configurada a falha na 

prestação de serviço praticada pela parte reclamada, visto que a ela 

caberia a analise dos documentos a fim de evitar esse tipo de ocorrência. 

No que concerne à reparação do dano, incide a responsabilidade objetiva. 

O Código de Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Não há dúvida 

de que a conduta da parte requerida provocou transtornos, aflição e 

angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez 

que a requerente teve o crédito abalado. Curial enfatizar que o 

entendimento doutrinário jurisprudencial predominante é no sentido de que 

a inclusão ou manutenção do nome nos cadastros restritivos de crédito 

gera, por si só, dano moral. A indevida inscrição em cadastro de 

inadimplentes gera direito à indenização por dano moral, 

independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à reputação 

sofrida pela parte requerente. Nesse sentido: APELAÇÃO CIVEL. DIREITO 

PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. CONTRATOS DE CONSUMO. 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. NEGATIVAÇÃO 

INDEVIDA. DANO MORAL. A inscrição indevida em cadastros restritivos 

de crédito constitui ilícito que gera dano moral in re ipsa que dispensa 

prova da lesão. - Reconhecida a inexistência da dívida impõe-se 

reparação por inscrição negativa indevida. DANO MORAL. 

QUANTIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO. O valor da condenação por dano moral 

deve observar como balizadores o caráter reparatório e punitivo da 

condenação. Não há de que incorrer em excesso que leve ao 

enriquecimento sem causa, tampouco em valor que descure do caráter 

pedagógico-punitivo da medida. - A condenação em valor razoável ao 

caso concreto não merece reparo. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 

70059336545 RS , Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 

18/09/2014, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 23/09/2014) A Turma Recursal de Mato Grosso também tem 

entendimento nesse sentido: RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE 

CONSUMO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - 

INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO - INEXISTÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - FRAUDE - AUSÊNCIA DE PROVAS 

DA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL CARACTERIZADO - SENTENÇA 

MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A inscrição indevida do 

nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, é causa que enseja o 

recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano 

moral in re ipsa e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos 

danos experimentados. Havendo alegação de inexistência de relação 

jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços 

que requereu a negativação do nome do consumidor provar que houve a 

contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, 

o que não restou comprovado. Manutenção da sentença.RI 1135/2013, 

DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, TURMA RECURSAL 

ÚNICA, Julgado em 20/05/2014, Publicado no DJE 09/06/2014) Entretanto, é 

de se salientar que o prejuízo moral experimentado pela Reclamante deve 

ser ressarcido numa soma que não apenas compense a ele a dor e/ou 

sofrimento causado, mas especialmente deve atender às circunstâncias 

do caso em tela, tendo em vista as posses do ofensor e a situação 

pessoal do ofendido, exigindo-se a um só tempo, prudência, razoabilidade 

e severidade. A respeito do valor da indenização por dano moral, a 

orientação jurisprudencial e doutrinária é no sentido de que: No direito 

brasileiro, o arbitramento da indenização do dano moral ficou entregue ao 

prudente arbítrio do Juiz. Portanto, em sendo assim, desinfluente será o 

parâmetro por ele usado na fixação da mesma, desde que leve em conta a 

repercussão social do dano e seja compatível com a situação econômica 

das partes e, portanto, razoável. (Antônio Chaves, Responsabilidade Civil, 

atualização em matéria de responsabilidade por danos moral, publicada na 

RJ nº. 231, jan./97, p. 11). (grifei e negritei). A reparação civil possui um 

tríplice escopo: indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar 

tanto a compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido quanto a 

punição do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. 

Verifico que as demais negativações existentes foram ingressadas com 

outras ações, sendo certo que a única que cabe indenização é a 

presente, pois caberia a autora ter ingressado com apenas uma ação para 

discutir todos os débitos. Destarte, entendo que, no caso em análise, 

levando-se em conta a natureza da ofensa, a situação econômica da 

ofensora e do ofendido, bem como as circunstâncias em que os fatos se 

desenvolveram, plausível a fixação da indenização em R$8.000,00 (oito mil 

reais). 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO 

INICIAL, para: a)CONDENAR, o Reclamado TELEFONICA BRASIL S/A. a 

pagar a quantia de R$8.000,00 (oito mil reais) à titulo de indenização por 

danos morais ocasionados ao Reclamante KATIANE RODRIGUES DOS 

SANTOS valor com incidência de juros de 1% (um por cento)ao mês, a 

partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo 

INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 362 

STJ). Como consequência da presente sentença, DECLARO inexistente a 

relação jurídica entre as partes, em discussão nesse processo. Fica a 

parte condenada ciente de que, após o trânsito em julgado deste ato 

sentencial, se não houver o pagamento voluntário do débito, no prazo de 

15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o montante 

condenatório, nos termos do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme disposto 

nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

(assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. 

Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo 

(a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001125-64.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO ALVES CAETANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001125-64.2018.811.0004 Pólo ativo: THIAGO ALVES 

CAETANO Pólo passivo: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE 

TELECOMUNICACOES S.A. Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 

2.1. PRELIMINARES Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 3. 

MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz 

adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 
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demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade, como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: 

"O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, 

quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, 

nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

MORAL, em que a parte autora alega que teve lançado indevidamente seu 

nome nos órgãos de restrição no valor de R$513,29., visto que 

desconhece a origem dos débitos. Na contestação, a Reclamada alega 

que inexiste dever de indenizar, porém não apresenta nenhum documento 

apto a comprovar a origem da divida, como contrato em seu nome. 

Infere-se, portanto, que ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais 

da parte Autora, restando configurada a falha na prestação de serviço 

praticada pela parte reclamada, visto que a ela caberia a analise dos 

documentos a fim de evitar esse tipo de ocorrência. No que concerne à 

reparação do dano, incide a responsabilidade objetiva. O Código de 

Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Não há dúvida de que a conduta 

da parte requerida provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão 

suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a requerente teve 

o crédito abalado. Curial enfatizar que o entendimento doutrinário 

jurisprudencial predominante é no sentido de que a inclusão ou 

manutenção do nome nos cadastros restritivos de crédito gera, por si só, 

dano moral. A indevida inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito 

à indenização por dano moral, independentemente da prova objetiva do 

abalo à honra e à reputação sofrida pela parte requerente. Nesse sentido: 

APELAÇÃO CIVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. 

CONTRATOS DE CONSUMO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DA 

DÍVIDA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. A inscrição indevida 

em cadastros restritivos de crédito constitui ilícito que gera dano moral in 

re ipsa que dispensa prova da lesão. - Reconhecida a inexistência da 

dívida impõe-se reparação por inscrição negativa indevida. DANO MORAL. 

QUANTIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO. O valor da condenação por dano moral 

deve observar como balizadores o caráter reparatório e punitivo da 

condenação. Não há de que incorrer em excesso que leve ao 

enriquecimento sem causa, tampouco em valor que descure do caráter 

pedagógico-punitivo da medida. - A condenação em valor razoável ao 

caso concreto não merece reparo. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 

70059336545 RS , Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 

18/09/2014, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 23/09/2014) A Turma Recursal de Mato Grosso também tem 

entendimento nesse sentido: RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE 

CONSUMO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - 

INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO - INEXISTÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - FRAUDE - AUSÊNCIA DE PROVAS 

DA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL CARACTERIZADO - SENTENÇA 

MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A inscrição indevida do 

nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, é causa que enseja o 

recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano 

moral in re ipsa e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos 

danos experimentados. Havendo alegação de inexistência de relação 

jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços 

que requereu a negativação do nome do consumidor provar que houve a 

contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, 

o que não restou comprovado. Manutenção da sentença.RI 1135/2013, 

DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, TURMA RECURSAL 

ÚNICA, Julgado em 20/05/2014, Publicado no DJE 09/06/2014) Entretanto, é 

de se salientar que o prejuízo moral experimentado pela Reclamante deve 

ser ressarcido numa soma que não apenas compense a ele a dor e/ou 

sofrimento causado, mas especialmente deve atender às circunstâncias 

do caso em tela, tendo em vista as posses do ofensor e a situação 

pessoal do ofendido, exigindo-se a um só tempo, prudência, razoabilidade 

e severidade. A respeito do valor da indenização por dano moral, a 

orientação jurisprudencial e doutrinária é no sentido de que: No direito 

brasileiro, o arbitramento da indenização do dano moral ficou entregue ao 

prudente arbítrio do Juiz. Portanto, em sendo assim, desinfluente será o 

parâmetro por ele usado na fixação da mesma, desde que leve em conta a 

repercussão social do dano e seja compatível com a situação econômica 

das partes e, portanto, razoável. (Antônio Chaves, Responsabilidade Civil, 

atualização em matéria de responsabilidade por danos moral, publicada na 

RJ nº. 231, jan./97, p. 11). (grifei e negritei). A reparação civil possui um 

tríplice escopo: indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar 

tanto a compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido quanto a 

punição do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. 

Verifico que as demais negativações existentes foram ingressadas com 

outras ações, sendo certo que a única que cabe indenização é a 

presente, pois caberia a autora ter ingressado com apenas uma ação para 

discutir todos os débitos. Destarte, entendo que, no caso em análise, 

levando-se em conta a natureza da ofensa, a situação econômica da 

ofensora e do ofendido, bem como as circunstâncias em que os fatos se 

desenvolveram, plausível a fixação da indenização em R$8.000,00 (oito mil 

reais). 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO 

INICIAL, para: a)CONDENAR, o Reclamado EMBRATEL - EMPRESA 

BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A.. a pagar a quantia de 

R$8.000,00 (oito mil reais) à titulo de indenização por danos morais 

ocasionados ao Reclamante THIAGO ALVES CAETANO valor com 

incidência de juros de 1% (um por cento)ao mês, a partir do evento 

danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo INPC devida a partir 

da data da publicação desta sentença (Súmula 362 STJ). Como 

consequência da presente sentença, DECLARO inexistente a relação 

jurídica entre as partes, em discussão nesse processo. Fica a parte 

condenada ciente de que, após o trânsito em julgado deste ato sentencial, 

se não houver o pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) 

dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o montante 

condenatório, nos termos do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme disposto 

nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

(assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. 

Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo 

(a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002281-24.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

E B MORAES E SILVA E CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON ADIEL POSTAL OAB - MT0011844A (ADVOGADO(A))

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES OAB - MT0012826A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THAYNA ISABELLY SILVA FERRO (EXECUTADO)

PEDRO HENRIQUE SANTOS BOHRER (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1002281-24.2017.811.0004 Pólo Ativo: E B MORAES E SILVA E 

CIA LTDA - ME Pólo Passivo: THAYNA ISABELLY SILVA FERRO Vistos, 

etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da 

Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se 

da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade, 

amparada na Lei. (destaquei e negritei). Inicialmente, anoto que, 

independentemente de ser o processo de conhecimento ou de execução, 

compartilho do entendimento de que, nos Juizados Especiais, a extinção 

do processo independe de prévia intimação das partes, em razão do 

disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De fato, quanto à extinção, 
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preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º A extinção do processo 

independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das 

partes. Ademais, tal interpretação, está em consonância com os princípios 

da simplicidade, informalidade, da economia processual e da celeridade, 

que direcionam o processo nos Juizados Especiais (art. 2º, Lei nº 

9.099/95). Da mesma forma, no caso específico do processo de 

execução, da mesma forma caberia a extinção do processo, ante o 

disposto no art. 53, §4º, da Lei nº 9.099/95, in verbis: Art. 53. § 4º Não 

encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor. Portanto, 

nos Juizados Especiais, consoante o disposto no art. 51, §1º, e no art. 53, 

§4º, da legislação específica, não encontrada a parte 

reclamada/executada ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto, não dependendo, em qualquer hipótese, de 

intimação pessoal prévia da parte. Com efeito, a parte autora devidamente 

intimada, para dar prosseguimento ao feito, e não realizado nenhuma 

atividade, incide no abandono e consequentemente na extinção. Nesse 

sentido: RECURSO CÍVEL INOMINADO - EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL - INTIMAÇÃO DO PROCURADOR PARA IMPULSIONAR O 

FEITO - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO - SENTENÇA EXTINTA POR 

ABANDONO DA CAUSA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. A ausência de manifestação da parte autora quando 

intimada a dar andamento ao feito configura hipótese de extinção do 

processo, com fundamento no art. 267, III, do CPC. O caso em apreço não 

comporta a aplicação da Súmula nº 240 do STJ, pois não aperfeiçoada a 

relação processual mediante citação. (RI 2685/2011, DR. JOSÉ ZUQUIM 

NOGUEIRA, 3ª TURMA RECURSAL, Julgado em 04/11/2011, Publicado no 

DJE 18/11/2011). Dessa forma, compulsando os autos, verifico que a 

situação atual do presente processo permite a extinção com fundamento 

nos dispositivos retrocitados, ante a inércia da parte autora em adotar o 

ato que lhe competia, seja ele referente à informação de endereço, seja à 

indicação de bens passíveis de penhora. 3. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, com fulcro nos artigos 51, § 1º, e 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95, 

SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do mérito. Revoga-se 

liminar eventualmente concedida. Sem custas e sem honorários neste grau 

de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011363-57.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ATREVIDINHA CALCADOS E CONFECCOES LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES OAB - MT0012826A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MICHELLY SOUZA BRETAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 8011363-57.2017.811.0004 Pólo Ativo: ATREVIDINHA 

CALCADOS E CONFECCOES LTDA – EPP Pólo Passivo: MICHELLY SOUZA 

BRETAS Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos 

do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 

6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo, poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade, amparada na Lei. (destaquei e negritei). Inicialmente, 

anoto que, independentemente de ser o processo de conhecimento ou de 

execução, compartilho do entendimento de que, nos Juizados Especiais, a 

extinção do processo independe de prévia intimação das partes, em razão 

do disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De fato, quanto à 

extinção, preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º A extinção do 

processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal 

das partes. Ademais, tal interpretação, está em consonância com os 

princípios da simplicidade, informalidade, da economia processual e da 

celeridade, que direcionam o processo nos Juizados Especiais (art. 2º, Lei 

nº 9.099/95). Da mesma forma, no caso específico do processo de 

execução, da mesma forma caberia a extinção do processo, ante o 

disposto no art. 53, §4º, da Lei nº 9.099/95, in verbis: Art. 53. § 4º Não 

encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor. Portanto, 

nos Juizados Especiais, consoante o disposto no art. 51, §1º, e no art. 53, 

§4º, da legislação específica, não encontrada a parte 

reclamada/executada ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto, não dependendo, em qualquer hipótese, de 

intimação pessoal prévia da parte. Com efeito, a parte autora devidamente 

intimada, para dar prosseguimento ao feito, e não realizado nenhuma 

atividade, incide no abandono e consequentemente na extinção. Nesse 

sentido: RECURSO CÍVEL INOMINADO - EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL - INTIMAÇÃO DO PROCURADOR PARA IMPULSIONAR O 

FEITO - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO - SENTENÇA EXTINTA POR 

ABANDONO DA CAUSA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. A ausência de manifestação da parte autora quando 

intimada a dar andamento ao feito configura hipótese de extinção do 

processo, com fundamento no art. 267, III, do CPC. O caso em apreço não 

comporta a aplicação da Súmula nº 240 do STJ, pois não aperfeiçoada a 

relação processual mediante citação. (RI 2685/2011, DR. JOSÉ ZUQUIM 

NOGUEIRA, 3ª TURMA RECURSAL, Julgado em 04/11/2011, Publicado no 

DJE 18/11/2011). Dessa forma, compulsando os autos, verifico que a 

situação atual do presente processo permite a extinção com fundamento 

nos dispositivos retrocitados, ante a inércia da parte autora em adotar o 

ato que lhe competia, seja ele referente à informação de endereço, seja à 

indicação de bens passíveis de penhora. 3. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, com fulcro nos artigos 51, § 1º, e 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95, 

SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do mérito. Revoga-se 

liminar eventualmente concedida. Sem custas e sem honorários neste grau 

de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001605-42.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZIMAR DE LIMA MORAIS SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001605-42.2018.811.0004 Pólo Ativo: NEUZIMAR DE LIMA 

MORAIS SOUZA Pólo Passivo: BANCO BRADESCO S.A Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se 

da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade, 

amparada na Lei. (destaquei e negritei). Evidenciado, a meu sentir, o total 

desinteresse na causa por parte do requerente, vez que deixou de 

comparecer ou apresentar justificativa que comprovasse sua ausência na 

audiência de conciliação. O fato do não comparecimento pelo réu 

acarretaria a revelia, já no caso da parte autora acarreta a contumácia, 

que, no caso, deve ser aplicada. Portanto, como a parte autora foi intimado 

a comparecer em audiência e ficou inerte, o processo deve ser extinto por 

falta de interesse de agir. Vejamos entendimento jurisprudencial nesse 

sentido: PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE 

PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO DO PROCESSO. CITAÇÃO. 

EVIDENCIADA A CONTUMÁCIA DA AUTORA EM PROMOVER A CITAÇÃO 

DO RÉU, APÓS A REGULAR INTIMAÇÃO DO PATRONO PARA 

IMPULSIONAR O FEITO, É DE RIGOR A EXTINÇÃO DO PROCESSO COM 

FULCRO NO ART. 267, IV, DO CPC. A OBEDIÊNCIA AOS PRAZOS 
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PROCESSUAIS ATENDE AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO 

PROCESSO, DISCIPLINADO NO ARTIGO 5º, LXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL. CONSTITUIÇÃO 267 IV CPC 5º LXXVIII CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL (35651620088070003 DF 0003565-16.2008.807.0003, Relator: 

CARMELITA BRASIL, Data de Julgamento: 11/04/2012, 2ª Turma Cível, Data 

de Publicação: 16/04/2012, DJ-e Pág. 186). Dessa forma, a situação atual 

do presente processo permite a extinção com fundamento nos 

dispositivos retrocitados. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO 

EXTINÇÃO DO PROCESSO, com fulcro nos artigos 51, I da lei 9.099/95 e 

474, VI do CPC, sem resolução do mérito. Considerando ainda que não 

houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, 

§2º, Lei 9.099/95), CONDENO a parte promovente no pagamento das 

custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado 

28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. Revogo liminar 

eventualmente concedida. Sem honorários neste grau de jurisdição (art. 

55 da Lei nº. 9.099/95). Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA 

AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8012777-27.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALMEIDA DE QUEIROZ E QUEIROZ LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO HENRIQUE MIRANDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 8012777-27.2016.811.0004 Pólo Ativo: ALMEIDA DE QUEIROZ E 

QUEIROZ LTDA - ME Pólo Passivo: PAULO HENRIQUE MIRANDA . Vistos, 

etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da 

Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. (destaquei e negritei). Da análise do processo, verifico 

que a parte autora requereu a desistência do processo, não havendo 

empecilho para acolher o pedido. De acordo com o artigo 487, inciso VIII, 

do Código de Processo Civil Brasileiro, extingue-se o processo sem 

julgamento do mérito: “VIII – homologar a desistência da ação”. Assim, 

desistindo à parte autora da ação, não há porque a mesma prosseguir, 

uma vez que esta se encerra no momento da homologação de sua 

desistência. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, 

VIII do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência da 

ação, e SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do mérito.. 

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei 

nº. 9.099/95). Revogo liminar eventualmente concedida. Arquive-se. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) 

LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 

40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), 

para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001602-87.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE EUSTAQUIO BRAGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001602-87.2018.811.0004 Pólo Ativo: JOSE EUSTAQUIO 

BRAGA Pólo Passivo: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINAR Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) Verifico que a 

matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas 

carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou 

protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Novo Código 

de Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção 

de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta 

qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, onde 

afirma a parte autora que teve seu nome incluído indevidamente nos 

órgãos de proteção pela parte reclamada, pois jamais contratou qualquer 

serviço com a Reclamada. Na contestação a Reclamada impugna 

genericamente as alegações iniciais, aduzindo que inexiste dever de 

indenizar, porém não apresenta nenhum documento apto a comprovar a 

origem do débito. Destarte, conquanto tenha a Reclamada alegado que não 

praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais, não apresentou 

qualquer documento apto a provar a existência do débito que motivou a 

negativação. No que concerne à reparação do dano, incide a 

responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do Consumidor preceitua 

em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Não há dúvida de que a conduta da parte requerida 

provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para 

caracterizar o dano moral, uma vez que a requerente teve o crédito 

abalado. Curial enfatizar que o entendimento doutrinário jurisprudencial 

predominante é no sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos 

cadastros restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida 

inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por 

dano moral, independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à 

reputação sofrida pela parte requerente. 3.3. DO DANO MORAL Quanto ao 

pedido de reparação do dano moral, registre-se que, a ação da parte 

reclamada consistente em manter o nome do reclamante restrito 

indevidamente, caracteriza-se como ato ilícito, capaz de gerar, em tese, 

reparação por dano moral. Entretanto, em análise ao documento juntado 

pelo próprio autor em sua inicial, verifico que, por ocasião da inclusão do 

registro por parte da requerida, já existiam anotações preexistentes 

(PROSTESTO). Desse modo, na hipótese sub judice, mesmo que 

inexistente a relação jurídica entre promovente e promovido e que, em 

razão disso, a negativação seja indevida, a pretensão de reparação por 

dano moral não seria acolhida, face à incidência da Súmula n.º 385 do e. 

STJ, que assim dispõe: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao 

crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente 

legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”. APELAÇÃO 

CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. DANO MORAL. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. 

APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. RECURSO IMPROVIDO. - O registro 

indevido nos órgãos de proteção ao crédito não acarreta reparação por 

dano extrapatrimonial se houver outras inscrições preexistentes, 

conforme enunciado contido na Súmula 385 do STJ. (TJ-MG - AC: 

10024120865449001 MG , Relator: Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 

10/12/2013, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

16/12/2013) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. DANO MORAL. 

ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. 

RECURSO IMPROVIDO. - O registro indevido nos órgãos de proteção ao 

crédito não acarreta reparação por dano extrapatrimonial se houver 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103873/12/2018 Página 121 de 948



outras inscrições preexistentes, conforme enunciado contido na Súmula 

385 do STJ. (TJ-MG - AC: 10145120512200001 MG , Relator: Amorim 

Siqueira, Data de Julgamento: 20/08/2013, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 26/08/2013) DIREITO CIVIL. INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ANOTAÇÕES 

PREEXISTENTES. DANO MORAL INOCORRENTE. 1. Anotações 

preexistentes em cadastros restritivos de crédito que não foram objeto de 

impugnação judicial. Aplicação da Súmula 385 do STJ. 2. Sem a prova da 

irregularidade das prévias anotações do nome da autora em cadastros 

restritivos de crédito, forçoso concluir que, na data da propositura da 

ação, a autora já tinha o seu nome registrado como má pagadora. 3. 

Desconforto que permanece nos limites de mero incômodo, sem configurar 

sofrimento ou humilhação capaz de atentar contra a honra subjetiva e 

ensejar reparação qualquer, uma vez se, como dito, a autora já inscrita 

como inadimplente, não pode, com a devida vênia, se sentir moralmente 

ofendida com um aponte pretérito. 4. Recurso a que se nega seguimento, 

na forma do artigo 557, caput do CPC. (TJ-RJ - APL: 

04018968820128190001 RJ 0401896-88.2012.8.19.0001, Relator: DES. 

ADOLPHO CORREA DE ANDRADE MELLO JUNIOR, Data de Julgamento: 

29/07/2013, NONA CAMARA CIVEL, Data de Publicação: 16/08/2013 

17:58) DIREITO CIVIL. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. HONRA 

OBJETIVA. PROTESTO INDEVIDO. CADASTRO DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. I. Apessoa jurídica somente pode 

ser compensada por dano moral se houver lesão à sua honra objetiva 

(Súmula 227 do STJ), consistente esta na reputação que goza perante 

terceiros, a qual, se maculada, poderá acarretar prejuízos na sua vida 

comercial. II. Não cabe indenização por dano moral se preexistente legítima 

anotação em cadastro de inadimplentes, porquanto já cristalizada a 

restrição ao crédito. Inteligência da súmula 385 do STJ. III. Negou-se 

provimento ao recurso. (TJ-DF - APC: 20100710060688 DF 

0005978-19.2010.8.07.0007, Relator: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, Data de 

Julgamento: 10/09/2014, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no 

DJE : 16/09/2014 . Pág.: 164) Assim sendo, diante do histórico de 

negativação do reclamante, em que constam anotações legítimas, 

preexistentes à inscrição do promovido, não há que se falar em dano 

moral na hipótese em questão. 4. DISPOSITIVO Isto Posto, diante da 

doutrina e da jurisprudência apresentada, e com fulcro no art. 487, inciso I 

do Novo Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido formulado na petição inicial, com análise do mérito, o que faço para: 

DECLARAR a inexistência do débitos discutidos nesse processo, bem 

como a relação jurídica entre as partes. Sugiro improcedência do pedido 

de dano moral. Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 

54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente decisum à homologação 

do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.
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Autos nº 1000726-35.2018.811.0004 Pólo Ativo: RUDSON FERNANDES 

CARDOSO Pólo Passivo CLARO S/A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES De proêmio acolho a alteração do 

nome do polo passivo para CLARO S/A. Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo 

Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de 

fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao 

bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil(2016). 

Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, onde afirma a parte autora 

que teve seu nome incluído indevidamente nos órgãos de proteção pela 

parte reclamada, pois jamais contratou o serviço/produto oriundo da 

negativação. Na contestação, a Reclamada alega que a divida é devida, 

porém não apresenta nenhum documento, como contrato que justifica sua 

origem, alegando que inexiste dever de indenizar. Infere-se, portanto, que 

ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais da parte Autora, 

restando configurada a falha na prestação de serviço praticada pela parte 

reclamada, visto que a ela caberia a analise dos documentos a fim de 

evitar esse tipo de ocorrência. No que concerne à reparação do dano, 

incide a responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do Consumidor 

preceitua em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Cumpre à prestadora de serviços agir com a 

diligência necessária a impedir fraudes que possam acarretar prejuízo aos 

seus clientes. Não há dúvida de que a conduta da parte requerida 

provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para 

caracterizar o dano moral, uma vez que a requerente teve o crédito 

abalado. Curial enfatizar que o entendimento doutrinário jurisprudencial 

predominante é no sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos 

cadastros restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida 

inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por 

dano moral, independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à 

reputação sofrida pela parte requerente. Nesse sentido: APELAÇÃO 

CIVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. CONTRATOS 

DE CONSUMO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. A inscrição indevida em 

cadastros restritivos de crédito constitui ilícito que gera dano moral in re 

ipsa que dispensa prova da lesão. - Reconhecida a inexistência da dívida 

impõe-se reparação por inscrição negativa indevida. DANO MORAL. 

QUANTIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO. O valor da condenação por dano moral 

deve observar como balizadores o caráter reparatório e punitivo da 

condenação. Não há de que incorrer em excesso que leve ao 

enriquecimento sem causa, tampouco em valor que descure do caráter 

pedagógico-punitivo da medida. - A condenação em valor razoável ao 

caso concreto não merece reparo. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 

70059336545 RS , Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 

18/09/2014, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 23/09/2014) A Turma Recursal de Mato Grosso também tem 

entendimento nesse sentido: RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE 

CONSUMO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - 

INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO - INEXISTÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - FRAUDE - AUSÊNCIA DE PROVAS 

DA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL CARACTERIZADO - SENTENÇA 

MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A inscrição indevida do 

nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, é causa que enseja o 

recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano 

moral in re ipsa e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos 

danos experimentados. Havendo alegação de inexistência de relação 

jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços 

que requereu a negativação do nome do consumidor provar que houve a 

contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, 

o que não restou comprovado. Manutenção da sentença.RI 1135/2013, 
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DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, TURMA RECURSAL 

ÚNICA, Julgado em 20/05/2014, Publicado no DJE 09/06/2014) Entretanto, é 

de se salientar que o prejuízo moral experimentado pela Reclamante deve 

ser ressarcido numa soma que não apenas compense a ele a dor e/ou 

sofrimento causado, mas especialmente deve atender às circunstâncias 

do caso em tela, tendo em vista as posses do ofensor e a situação 

pessoal do ofendido, exigindo-se a um só tempo, prudência, razoabilidade 

e severidade. A respeito do valor da indenização por dano moral, a 

orientação jurisprudencial e doutrinária é no sentido de que: No direito 

brasileiro, o arbitramento da indenização do dano moral ficou entregue ao 

prudente arbítrio do Juiz. Portanto, em sendo assim, desinfluente será o 

parâmetro por ele usado na fixação da mesma, desde que leve em conta a 

repercussão social do dano e seja compatível com a situação econômica 

das partes e, portanto, razoável. (Antônio Chaves, Responsabilidade Civil, 

atualização em matéria de responsabilidade por danos moral, publicada na 

RJ nº. 231, jan./97, p. 11). (grifei e negritei). A reparação civil possui um 

tríplice escopo: indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar 

tanto a compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido quanto a 

punição do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. 

Destarte, entendo que, no caso em análise, levando-se em conta a 

natureza da ofensa, a situação econômica da ofensora e do ofendido, 

bem como as circunstâncias em que os fatos se desenvolveram, plausível 

a fixação da indenização em R$8.000,00 (oito mil reais). 4. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, mantendo os 

efeitos da tutela, para: a)CONDENAR, o Reclamado CLARO S/A a pagar a 

quantia de R$8.000,00 (oito mil reais) à titulo de indenização por danos 

morais ocasionados a Reclamante RUDSON FERNANDES CARDOSO, valor 

com incidência de juros de 1% (um por cento)ao mês, a partir do evento 

danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo INPC devida a partir 

da data da publicação desta sentença (Súmula 362 STJ). Como 

consequência da presente sentença, DECLARO inexistente o debito em 

discussão neste processo. Determino a secretaria que altere na capa dos 

autos eletrônicos o nome da Reclamada para CLARO S/A. Sem custas e 

honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.
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Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no Novo Código de Processo Civil que impeçam o avanço e 

análise da controvérsia posta. Não considerada nenhuma preliminar, 

passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Compulsando os autos, 

verificando as argumentações e pedidos, bem como documentos 

acostados pelas partes, investido dos poderes do art. 37 da lei deste rito, 

entendo que são suficientes para julgamento, sem necessidade de dilação 

probatória, ao ponto que considero que a causa está madura razão pela 

qual passo ao julgamento. Trata-se de ação de indenização proposta pela 

promovente em face da promovida, onde a parte autora alega em síntese 

que houve defeito na prestação do serviço por parte da requerida, 

apontando que houve negligencia na baixa de gravame de consórcio. 

Solicita ainda danos morais e materiais. Em contestação, a requerida, em 

síntese, alega que não possui responsabilidade, e que não cometeu ato 

ilícito reputando a culpa do evento a autora e ao órgão de trânsito. Refuta 

danos e pede improcedência. Indo para os contornos decisivos, em 

primeiro lugar, temos que a relação é evidente de consumo. Portanto 

entendo por aplicar as regras do CDC, especialmente para considerar a 

inversão do ônus da prova como direito subjetivo do autor, aplicando as 

devidas consequências. Pois bem. Definida estas questões precisamos 

examinar dentre as provas do caderno processual e argumentos a 

configuração do ato ilícito, do nexo de causalidade e a comprovação do 

dano. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que razão parcial assiste à parte autora. A parte 

autora comprova satisfatoriamente o defeito. Certamente não é razoável 

que a baixa tenha se dado, sendo que a própria requerida, em 

contestação, aponta que tentou a baixa, reconhecendo que era devida. A 

ré, por sua vez, não trouxe elementos de prova que retire a validade dos 

documentos juntados na inicial e não demonstrou por meio de qualquer 

documento hábil a inexistência de sua responsabilidada, sobretudo no 

sentido de não ter procedido a devida orientação ao autor, cumprindo o 

dever de informação. Logo, existindo um lastro probatório suficiente pela 

parte autora, e a mingua de outros documentos que isentem a requerida, 

tenho que o defeito na prestação de serviço deve ser reparado. Referente 

aos danos materiais, tenho que pelo valor apontado deve ser integrado ao 

valor dos danos morais em sua parte compensatória. Sobre os danos 

morais, em vista do evidente defeito na prestação do serviço, o que é um 

ilícito consumerista, entendo que devem ser procedidos. Neste passo, 

temos que o substantivo Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano 

a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o 

valor da indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, 

no que concerne a fixação do valor que corresponda a justa indenização 

pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 7.000,00 (sete mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita, acessando especialmente a parte educativa e compensatória 

da natureza do dano moral. Finalizando o ímpeto decisório, declaro para as 

finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais demais argumento 

deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em tese, infirmar a 

conclusão do meu convencimento. 4. Dispositivo. Por todo o exposto, com 

fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, 

SUGESTIONO SEJA JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, 

para: a) reconhecer a procedência jurídica do pedido para declarar defeito 

na prestação de serviço. b) determinar que seja OFICIADO AO 

DETRAN-GO, para que proceda a RETIRADA DO GRAVAME DO VEÍCULO 

usado, CRUZE LT, ano 2013, modelo 2014, placa OMJ-8119 – 

ARAGARÇAS – GOIÁS, CHASSI 9BGPB69M0EB170401, RENAVAM 

00992741459. c) condenar a promovida, a pagar à parte autora, em razão 

do ato ilícito consumerista cometido, a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil 

reais) ,a título de dano moral, devidamente atualizado desde o 

arbitramento, na forma da Sumula 362 do STJ, e com incidência de juros 

de 1% e de mora desde a data da citação válida. Fica a parte condenada 

ciente de que, após o trânsito em julgado deste ato sentencial, se não 

houver o pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, 

incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o montante condenatório, nos 

termos do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo Código de Processo 

Civil. Sem custas e honorários, a teor do disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 

9.099/95. Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do art. 40 

da Lei deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 23 de Novembro de 

2018. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz 

Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011389-55.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PAULINO FERNANDES RABELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA COSTA FERREIRA FONSECA OAB - MT0018582A 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CASABLANCA IMOVEIS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA ARRAES DE ALENCAR ARARIPE NUNES OAB - CE32111 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Por uma 

questão de ordem pública, o processo precisa ser chamado a ordem e 

extinto. A demanda deve ser extinta, sem resolução do mérito, uma vez 

que a parte autora não poderia propor esta ação em sede deste Juizado 

Especial. Na hipótese, a indícios que a questão de direito narra para a 

comarca de Fortaleza - CE, que evidentemente tem sua competência de 

juízo natural própria, e neste contexto, fragrante a incompetência 

territorial, o que, determina, segundo a dicção do Art. 51, inciso III, da Lei 

9.099/95, e enunciado 89 do FONAJE, a extinção do feito. A propósito: 

RECURSO INOMINADO. PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. 

DECLARATÓRIA DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. EXTINÇÃO DO FEITO. 

AUSENCIA DE PREVISÃO DE REMESSA PARA O JUÍZO COMPETENTE. 

RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71004529939, Primeira Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto José Ludwig, Julgado 

em 08/04/2014) (TJ-RS - Recurso Cível: 71004529939 RS , Relator: 

Roberto José Ludwig, Data de Julgamento: 08/04/2014, Primeira Turma 

Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 10/04/2014) 

JUIZADO ESPECIAL - INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL - EXTINÇÃO DO 

PROCESSO COM BASE NO ARTIGO 51, III DA LEI Nº 9.099/95 - 

ENUNCIADO 89 DO FONAJE - RECURSO PROVIDO. 1 - O art. 51, III da Lei 

dos Juizados Especiais, contempla a hipótese de extinção do feito sem 

julgamento de mérito quando reconhecida a incompetência territorial. 2 - O 

Enunciado 89 do FONAJE orienta que: "A incompetência territorial pode ser 

reconhecida de ofício no sistema de juizados especiais cíveis." 3 - 

Recurso conhecido e provido. RNEI, 1850/2011, DR. YALE SABO MENDES, 

TURMA RECURSAL ÚNICA, Data do Julgamento 21/06/2012, Data da 

publicação no DJE 12/07/2012.Destaquei. FONAJE - ENUNCIADO 89 - A 

incompetência territorial pode ser reconhecida de ofício no sistema de 

juizados especiais cíveis (Aprovado no XVI Encontro – Rio de Janeiro/RJ). 

O presente processo não trata-se de relação de consumo. Não vislumbro, 

e sequer foi avocado, nenhuma hipótese de deslocamento de 

competência, de modo que a competência natural do domicilio do réu não 

pode ser desrespeitada. Nesse contexto, tratando-se de matéria de ordem 

pública, cabe, de ofício, a correção, o que efetivado, torna, este Juízo 

absolutamente incompetente, em face do disposto no Art. 3º da Lei 

9.099/90. 4. DISPOSITIVO Por todo o exposto, SUGESTIONO SEJA 

declarada a incompetência territorial, em consequência EXTINTO, sem 

resolução do mérito, o presente feito, com arrimo no artigo 51, inciso III, da 

lei nº 9.099/95 Que seja revogado os efeitos antecipatórios e outros 

incidentes eventualmente concedidos. Sem condenação de honorários, a 

teor do disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz 

togado para providencia, nos termos do Art. 40 da lei deste rito. 

Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 23 de Novembro de 2018. Assinado 

Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) 

juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010086-40.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALVARO AUGUSTO CARVALHO JESUS PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIN LEONEL VILELA OAB - MT0015821A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Trata-se de 

embargos declaratórios opostos. Em análise às circunstâncias e 

elementos dos autos, entendo que as razões expostas nos embargos de 

declaração não encontram guarida. Isso porque, a teor do que dispõe o 

art. 48 da Lei 9.099/95 caberão embargos de declaração quando, na 

sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou 

dúvida. A propósito, vejamos a redação do capítulo dos embargos de 

declaração na lei singela: Art. 48. Caberão embargos de declaração 

quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, 

omissão ou dúvida. (Vide Lei nº 13.105, de 2015) (Vigência) Parágrafo 

único. Os erros materiais podem ser corrigidos de ofício. Art. 49. Os 

embargos de declaração serão interpostos por escrito ou oralmente, no 

prazo de cinco dias, contados da ciência da decisão. Art. 50. Quando 

interpostos contra sentença, os embargos de declaração suspenderão o 

prazo para recurso. (Vide Lei nº 13.105, de 2015) (Vigência) No caso, em 

que pese as razões apresentadas, é certo que as questões levantadas 

se tratam de alegação de error in judicando, razão pela qual deve ser 

objeto de recurso inominado ou outro expediente. Ante o exposto, de 

acordo com as razões da embargante, deve ser acolhido os embargos de 

declaração, mas rejeitados com fundamento no artigo 48 da Lei 9.099/95, 

bem como todos pedidos incidentes que não podem ser manobrados no 

presente expediente. 4. DISPOSITIVO Por todo o exposto, SUGESTIONO 

SEJA ACOLHIDO OS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e 

rejeitados, relativo aos argumentos da embargante, por abarcar matérias 

não pertinentes dentro do 48 desta lei singela, mantendo a sentença 

atacada por seus próprios fundamentos. Intime-se as partes da rejeição 

para os efeitos do art. 50 desta lei. Sem condenação de honorários, a teor 

do disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado 

para providencia, nos termos do Art. 40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra 

do Garças-MT, 22 de Novembro de 2018. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 

da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para 

que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000929-94.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANALICE PEREIRA BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO BORTOLANZA OAB - MT0021716A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000929-94.2018.811.0008 Pólo Ativo: ANALICE PEREIRA BRITO 

Pólo Passivo: ÁGUAS DE BARRA DO GARÇAS Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) Verifico que a 

matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas 

carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou 

protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 
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alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, onde afirma o reclamante que teve o 

fornecimento da sua água suspenso indevidamente, visto que em 

abril/2018 realizou um acordo para pagamentos de débitos que estavam 

em atraso, porém dias após o acordo teve a suspensão do fornecimento 

de água sob alegação de que a fatura de fevereiro estava em atraso, no 

entanto não poderia existir fatura visto que o fornecimento estava 

suspenso desde 2017, conforme histórico em anexo, sendo indevida a 

referida cobrança. Na contestação, a reclamada ilegitimidade ativa, visto 

que o consumidor é Valdeir Lopes Miranda, e no mérito, que a autora 

deveria ter pago além do acordo as parcelas das faturas vincendas, o que 

não ocorreu, sendo a suspensão devida. Pois bem, quanto a ilegitimidade 

ativa, entendo que apesar da fatura não estar no nome da autora, pelo 

contrato de aluguel comprova que era a usuária do serviço, e portanto 

parte legitima para pleitear o direito aqui presente. No mérito, verifico que o 

acordo para pagamento dos débitos em atraso foi realizado em abril/2018, 

sendo evidente que em período anterior o fornecimento de agua estava 

suspenso, sendo portanto, indevida a cobrança em discussão neste 

débito. Verifica-se através dos documentos anexados, que a parte autora 

pagou a referida fatura para ter restabelecido o serviço, no entanto não 

houve pedido de restituição, de modo que será analisado o prejuízo 

material nos pedidos de danos morais. 3.1. DO DANO MORAL No que 

tange ao pedido de reparação a titulo de dano moral, entendo que a 

conduta da reclamada causou sim abalo moral ao Reclamante, abalo esse 

passível de indenização, posto que a suspensão indevida do fornecimento 

de água lhe causou prejuízos diversos de mero dissabor. Nesse sentido: 

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SÚMULA Nº 192 DO TJRJ. FATURA 

QUITADA. CORTE DE ENERGIA INDEVIDO. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. 

DANO MORAL IN RE IPSA. A instalação e localização do aparelho medidor, 

bem como sua manutenção e aferição, são tarefas de responsabilidade da 

distribuidora de energia (cf. arts. 73 e 77 da Resolução Aneel nº 

414/2010). Verbete da Súmula nº 192 deste Tribunal de Justiça, ¿A 

indevida interrupção na prestação de serviços essenciais de água, 

energia elétrica, telefone e gás configura dano moral¿. Dano moral in re 

ipsa. Negado provimento ao recurso. (TJ-RJ - APL: 

00013246320138190002 RJ 0001324-63.2013.8.19.0002, Relator: DES. 

ANDREA FORTUNA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 30/03/2015, VIGÉSIMA 

QUINTA CAMARA CIVEL/ CONSUMIDOR, Data de Publicação: 01/04/2015 

00:00) EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SÚMULA Nº 192 DO TJRJ. FATURA 

QUITADA. CORTE DE ENERGIA INDEVIDO. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. 

DANO MORAL IN RE IPSA. A instalação e localização do aparelho medidor, 

bem como sua manutenção e aferição, são tarefas de responsabilidade da 

distribuidora de energia (cf. arts. 73 e 77 da Resolução Aneel nº 

414/2010). Verbete da Súmula nº 192 deste Tribunal de Justiça, ¿A 

indevida interrupção na prestação de serviços essenciais de água, 

energia elétrica, telefone e gás configura dano moral¿. Dano moral in re 

ipsa. Negado provimento ao recurso. (TJ-RJ - APL: 

00045719320108190087 RJ 0004571-93.2010.8.19.0087, Relator: DES. 

ANDREA FORTUNA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 09/03/2015, VIGÉSIMA 

QUINTA CAMARA CIVEL/ CONSUMIDOR, Data de Publicação: 11/03/2015 

00:00) A respeito do valor da indenização por dano moral, a orientação 

jurisprudencial e doutrinária é no sentido de que: No direito brasileiro, o 

arbitramento da indenização do dano moral ficou entregue ao prudente 

arbítrio do Juiz. Portanto, em sendo assim, desinfluente será o parâmetro 

por ele usado na fixação da mesma, desde que leve em conta a 

repercussão social do dano e seja compatível com a situação econômica 

das partes e, portanto, razoável. (Antônio Chaves, Responsabilidade Civil, 

atualização em matéria de responsabilidade por danos moral, publicada na 

RJ nº. 231, jan./97, p. 11). (grifei e negritei). A reparação civil possui um 

tríplice escopo: indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar 

tanto a compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido quanto a 

punição do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. 

Destarte, entendo que, no caso em análise, levando-se em conta a 

natureza da ofensa, a situação econômica da ofensora e do ofendido, 

bem como as circunstâncias em que os fatos se desenvolveram, plausível 

a fixação da indenização em R$8.000,00 (oito mil reais). 4. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, para: a) 

CONDENAR, a Reclamada ÁGUAS DE BARRA DO GARÇAS, a pagar a 

quantia de R$8.000,00 (oito mil reais) à titulo de indenização por danos 

morais ocasionados aos Reclamante ANALICE PEREIRA BRITO, valor com 

incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação 

(artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção monetária pelo INPC devida 

a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 362 STJ). b) 

DECLARO indevida a cobrança de quaisquer faturas anteriores a 

abril/2018, que não estejam incluídas no acordo realizado pela parte autora 

em discussão neste processo. Fica a parte condenada ciente de que, 

após o trânsito em julgado deste ato sentencial, se não houver o 

pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá 

multa de 10% (dez por cento) sobre o montante condenatório, nos termos 

do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo Código de Processo Civil. Sem 

custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001388-33.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

USIEL BENITES SANCHES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OLAVO LUIZ DE ARRUDA OAB - MT23773/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001388-33.2017.811.0004 Pólo Ativo: USIEL BENITES SANCHES 

Pólo Passivo: ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de 

fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao 

bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil(2016). 

Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, onde afirma a parte autora 

em resumo, que teve seu nome negativado indevidamente visto que não 

possuía nenhum debito com o réu, pois efetuou o cancelamento da sua 

matricula pagando todos os débitos existem junto a instituição em 

março/2016, recebendo cobranças indevidas de junho/2017. . O 

Reclamado na contestação aduz que a parte autora trancou a sua 

matricula, mas que deveria ter retornado em um ano a instituição e como 

não retornou é devida a cobrança em discussão. Em que pese a 

alegações do reclamado, evidente que se o autor trancou ou cancelou a 

sua matricula, não caberia a reclamada efetuar novas cobranças, visto 

que o autor não estava mais cursando na instituição. Assim, após mais de 

um ano do pagamento e rescisão, a ré efetuou evidente cobranças 

indevidas. 3.1. DO DANO MORAL No que tange ao pedido de reparação a 

titulo de dano moral, entendo que a conduta da reclamada causou sim 

abalo moral ao Reclamante, abalo esse passível de indenização, posto que 

as cobranças indevidas geram aborrecimentos diversos de mero 

dissabor, uma vez que frustam a relação de consumo e confiança entre a 

promovente e a Promovida. É a orientação do Superior Tribunal de Justiça 

no sentido de que "a inércia do credor em promover a atualização dos 

dados cadastrais, apontando o pagamento, e consequentemente, o 
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cancelamento do registro indevido, gera o dever de indenizar, 

independentemente da prova do abalo sofrido pelo autor, sob forma de 

dano presumido" (STJ-RESP Nº 1.149.998 - RS - Relatora: Min. Nancy 

Andrighi- DJ: 07/08/2012). Nesse sentido: DANOS MORAIS - 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO- APÓS PAGAMENTO DA DÍVIDA - DANO COMPROVADO - 

ORIENTAÇÃO DO STJ- FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO- CARÁTER 

PEDAGÓGICO - Segundo a mais moderna orientação do colendo Superior 

Tribunal de Justiça, "a inércia do credor em promover a atualização dos 

dados cadastrais, apontando o pagamento, e consequentemente, o 

cancelamento do registro indevido, gera o dever de indenizar, 

independentemente da prova do abalo sofrido pelo autor, sob forma de 

dano presumido" (STJ-RESP Nº 1.149.998 - RS - Relatora: Min. Nancy 

Andrighi- DJ: 07/08/2012). - A indenização por danos morais deve ser 

fixada dentro dos parâmetros de punição do ofensor e compensação do 

ofendido pelos danos sofridos, sem ocasionar enriquecimento ilícito e nem 

estimulação de repetição do ato do ofensor, em face do caráter 

pedagógico da medida. (TJ-MG - AC: 10024121043889001 MG , Relator: 

Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 30/01/2014, Câmaras 

Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/02/2014) O dano 

moral decorrente da indevida inscrição do nome do devedor em cadastro 

de maus pagadores deve ser ressarcido pelo dano moral 

independentemente da comprovação da ocorrência de efetivos prejuízos 

patrimoniais. Sobre o assunto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA 

FIXA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEVIDA 

NEGATIVAÇÃO EM SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL 

CONFIGURADO, A ENSEJAR O DIREITO À REPARAÇÃO. REDUÇÃO 

VALOR INDENIZATÓRIO PARA MELHOR ATENDER À RAZOABILIDADE. 

RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO, PREJUDICADO O APELO 

ADESIVO. Restou incontroversa a ocorrência da negativação do nome da 

autora em serviço de proteção ao crédito, providência que se mostrou 

indevida, ante a constatação de que não havia débito pendente. O dano 

moral se apresenta inequívoco, diante do simples fato da anotação, 

ensejando o direito à reparação. Reputa-se mais razoável, no caso, a 

fixação do valor indenizatório em R$ 4.000,00, montante a ser corrigido a 

partir da prolação da sentença e acrescido de juros de mora a contar da 

c i t a ç ã o .  ( T J - S P  -  A P L :  1 2 9 5 9 5 8 2 0 1 0 8 2 6 0 0 3 2  S P 

0012959-58.2010.8.26.0032, Relator: Antonio Rigolin, Data de Julgamento: 

31/07/2012, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

31/07/2012) Portanto, restou-se comprovada a responsabilidade na 

conduta da reclamada, pois no sistema do C.D.C., é dever e risco 

profissional do fornecedor de serviços agir corretamente e segundo lhe 

permitem as normas jurídicas imperativas. Não assiste razão a parte ré 

quando diz sobre a inexistência de dano moral indenizável, pois não houve 

ilicitude da sua parte, mas o simples fato da reclamada ter negativado 

INDEVIDAMENTE o nome da reclamante junto ao SPC/SERASA/CARTÓRIO, 

já é suficiente para configurar o dano moral, pois é pacífico na nossa 

jurisprudência que o dano moral não depende de prova, bastando 

comprovação do fato que o causou, mesmo porque, o dano moral apenas 

é presumido, uma vez que é impossível adentrar na subjetividade do outro 

para aferir a sua dor e a sua mágoa. Sobre o assunto: DANO MORAL - 

NOME - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - PROVA DO EFETIVO PREJUÍZO - 

DESNECESSIDADE - VALOR - FIXAÇÃO. 1. A indevida inclusão de nome 

nos órgãos de proteção ao crédito, por dívida inexistente, configura ilícito 

indenizável. 2. A condenação por dano moral independe de prova do 

prejuízo efetivo, por estar relacionado com a afetação do estado de 

espírito daquele que foi ofendido em seu patrimônio imaterial, haja vista a 

repercussão negativa derivada da injusta inclusão de seu nome nos 

órgãos de proteção ao crédito. 3. Na fixação do dano moral, o julgador 

deve levar em conta o grau de constrangimento para a vítima e as 

possibilidades financeiras do ofensor, evitando estipular valor exagerado, 

a ensejar lucro fácil, ou irrisório, a ponto de não servir para coibir novas 

ocorrências.(TJ-MG - AC: 10145110211649001 MG , Relator: Guilherme 

Luciano Baeta Nunes, Data de Julgamento: 18/06/2013, Câmaras Cíveis / 

18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/06/2013) CIVIL E 

PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

PRELIMINAR DE FALTA DE REPRESENTAÇÃO - REJEIÇÃO - PRELIMINAR 

DE COISA JULGADA E FALTA DE INTERESSE DE AGIR - REJEIÇÃO - 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE - 

RESPONSABILIDADE DA EMPRESA DE TELEFONIA - DANO MORAL - 

PROVA DO PREJUÍZO - DESNECESSIDADE - VALOR DA INDENIZAÇÃO - 

CIRCUNSTÂNCIAS E PARÂMETROS NÃO OBSERVADOS - REDUÇÃO - 

CABIMENTO - RECURSO PROVIDO EM PARTE. - Estando a ré devidamente 

representada nos autos por procurador regularmente munido de mandato 

ad judicia outorgado por dois diretores, como autoriza o contrato social, 

não há se falar em falta de representação. - Não se configura coisa 

julgada se a causa de pedir na ação é distinta da causa de pedir da ação 

anterior. -Se as questões argüidas pela parte não foram apreciadas 

quando do julgamento de ações anteriores, cuja causa de pedir foi distinta, 

tal parte possui interesse de agir para propositura de nova ação que visa 

a apreciação de tais questões pelo Judiciário. - A simples negativação 

indevida enseja dano moral e direito à indenização, independente de 

qualquer outra prova, porque neste caso é presumida a ofensa à honra e 

ao bom nome do cidadão. - A suposta fraude de terceiro não isenta de 

responsabilidade o prestador de serviço, sendo que esta circunstância 

apenas influencia na fixação do valor da indenização. - Deve ser reduzido 

o valor da indenização quando incompatível com as circunstâncias do fato 

e com os parâmetros dos Tribunais. - Preliminares rejeitadas e recurso 

provido em parte.(TJ-MG - AC: 10145120646552001 MG , Relator: Márcia 

De Paoli Balbino, Data de Julgamento: 23/05/2013, Câmaras Cíveis / 17ª 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/06/2013) Entretanto, é de se 

salientar que o prejuízo moral experimentado pela Reclamante deve ser 

ressarcido numa soma que não apenas compense a ele a dor e/ou 

sofrimento causado, mas especialmente deve atender às circunstâncias 

do caso em tela, tendo em vista as posses do ofensor e a situação 

pessoal do ofendido, exigindo-se a um só tempo, prudência, razoabilidade 

e severidade. A respeito do valor da indenização por dano moral, a 

orientação jurisprudencial e doutrinária é no sentido de que: No direito 

brasileiro, o arbitramento da indenização do dano moral ficou entregue ao 

prudente arbítrio do Juiz. Portanto, em sendo assim, desinfluente será o 

parâmetro por ele usado na fixação da mesma, desde que leve em conta a 

repercussão social do dano e seja compatível com a situação econômica 

das partes e, portanto, razoável. (Antônio Chaves, Responsabilidade Civil, 

atualização em matéria de responsabilidade por danos moral, publicada na 

RJ nº. 231, jan./97, p. 11). (grifei e negritei). A reparação civil possui um 

tríplice escopo: indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar 

tanto a compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido quanto a 

punição do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. 

Destarte, entendo que, no caso em análise, levando-se em conta a 

natureza da ofensa, a situação econômica da ofensora e do ofendido, 

bem como as circunstâncias em que os fatos se desenvolveram, plausível 

a fixação da indenização em R$9.000,00(nove mil reais). 4. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, 

mantendo os efeitos da tutela, para: a) CONDENAR, o Reclamado 

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, a pagar a quantia de R$9.000,00 

(nove mil reais) à titulo de indenização por danos morais ocasionados ao 

Reclamante USIEL BENITES SANCHES, valor com incidência de juros de 

1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso(Súmula 54 do STJ) e 

correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta 

sentença (Súmula 362 STJ). b) Como consequência da presente 

sentença, DECLARO inexistente o débito oriundo da negativação em 

discussão neste processo. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Sem 

custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, 

nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado 

digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) 

juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.
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Autos nº 1002082-02.2017.811.0004 Pólo Ativo: UBATAN BORGES DE 

SOUSA OKAZAKI Pólo Passivo: ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA 

Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 

38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que 

se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a competência 

deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações 

preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do 

art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, 

onde afirma a parte autora em resumo, que efetuou o pagamento do valor 

de R$ 58,99 referente a uma garantia de pré-matrícula, mas que após 

decidiu por não concluir a matricula. No entanto, meses após recebeu a 

cobrança das prestações do curso, dirigindo até a instituição e solicitando 

o contrato, porém não foi apresentado visto que não possuía, e assim 

pretende ver a presente cobrança indevida cancelada. Na contestação, a 

empresa reclamada impugna genericamente os fatos alegados pelo autor, 

aduzindo que não houve solicitação de cancelamento e portanto a 

cobrança é devida, no entanto, não apresenta nenhum documento que 

comprova a contratação do curso pelo autor. Verifica-se que os 

documentos apresentados pelo autor, que para conclusão da matricula 

deveria apresentar os documentos descritos na lista anexada, e a ré não 

comprova que o autor concluiu o procedimento, sendo certo que não 

finalizou a matricula e portanto a cobrança das mensalidades são 

indevidas. 3.3. DO DANO MORAL Quanto ao pedido de reparação do dano 

moral, registre-se que, a ação da parte reclamada consistente em manter 

o nome do reclamante restrito indevidamente, caracteriza-se como ato 

ilícito, capaz de gerar, em tese, reparação por dano moral. Entretanto, em 

análise ao documento juntado pelo próprio autor em sua inicial, verifico 

que, por ocasião da inclusão do registro por parte da requerida, já existiam 

anotações preexistentes (OXIGENIO). Desse modo, na hipótese sub 

judice, mesmo que inexistente a relação jurídica entre promovente e 

promovido e que, em razão disso, a negativação seja indevida, a 

pretensão de reparação por dano moral não seria acolhida, face à 

incidência da Súmula n.º 385 do e. STJ, que assim dispõe: “Da anotação 

irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por 

dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao 

cancelamento”. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. DANO MORAL. 

ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. 

RECURSO IMPROVIDO. - O registro indevido nos órgãos de proteção ao 

crédito não acarreta reparação por dano extrapatrimonial se houver 

outras inscrições preexistentes, conforme enunciado contido na Súmula 

385 do STJ. (TJ-MG - AC: 10024120865449001 MG , Relator: Amorim 

Siqueira, Data de Julgamento: 10/12/2013, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 16/12/2013) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

ORDINÁRIA. DANO MORAL. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. APLICAÇÃO DA 

SÚMULA 385 DO STJ. RECURSO IMPROVIDO. - O registro indevido nos 

órgãos de proteção ao crédito não acarreta reparação por dano 

extrapatrimonial se houver outras inscrições preexistentes, conforme 

enunciado contido na Súmula 385 do STJ. (TJ-MG - AC: 

10145120512200001 MG , Relator: Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 

20/08/2013, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

26/08/2013) DIREITO CIVIL. INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES. ANOTAÇÕES PREEXISTENTES. DANO MORAL 

INOCORRENTE. 1. Anotações preexistentes em cadastros restritivos de 

crédito que não foram objeto de impugnação judicial. Aplicação da Súmula 

385 do STJ. 2. Sem a prova da irregularidade das prévias anotações do 

nome da autora em cadastros restritivos de crédito, forçoso concluir que, 

na data da propositura da ação, a autora já tinha o seu nome registrado 

como má pagadora. 3. Desconforto que permanece nos limites de mero 

incômodo, sem configurar sofrimento ou humilhação capaz de atentar 

contra a honra subjetiva e ensejar reparação qualquer, uma vez se, como 

dito, a autora já inscrita como inadimplente, não pode, com a devida vênia, 

se sentir moralmente ofendida com um aponte pretérito. 4. Recurso a que 

se nega seguimento, na forma do artigo 557, caput do CPC. (TJ-RJ - APL: 

04018968820128190001 RJ 0401896-88.2012.8.19.0001, Relator: DES. 

ADOLPHO CORREA DE ANDRADE MELLO JUNIOR, Data de Julgamento: 

29/07/2013, NONA CAMARA CIVEL, Data de Publicação: 16/08/2013 

17:58) DIREITO CIVIL. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. HONRA 

OBJETIVA. PROTESTO INDEVIDO. CADASTRO DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. I. Apessoa jurídica somente pode 

ser compensada por dano moral se houver lesão à sua honra objetiva 

(Súmula 227 do STJ), consistente esta na reputação que goza perante 

terceiros, a qual, se maculada, poderá acarretar prejuízos na sua vida 

comercial. II. Não cabe indenização por dano moral se preexistente legítima 

anotação em cadastro de inadimplentes, porquanto já cristalizada a 

restrição ao crédito. Inteligência da súmula 385 do STJ. III. Negou-se 

provimento ao recurso. (TJ-DF - APC: 20100710060688 DF 

0005978-19.2010.8.07.0007, Relator: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, Data de 

Julgamento: 10/09/2014, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no 

DJE : 16/09/2014 . Pág.: 164) Assim sendo, diante do histórico de 

negativação do reclamante, em que constam anotações legítimas, 

preexistentes à inscrição do promovido, não há que se falar em dano 

moral na hipótese em questão. 4. DISPOSITIVO Isto Posto, diante da 

doutrina e da jurisprudência apresentada, e com fulcro no art. 487, inciso I 

do Novo Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido formulado na petição inicial, com análise do mérito, o que faço para: 

DECLARAR a inexistência do débitos discutidos nesse processo, bem 

como a relação jurídica entre as partes. Sugiro improcedência do pedido 

de dano moral. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Sem custas e 

honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) 

LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 

40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), 

para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.
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Autos nº 8011054-36.2017.811.0004 Pólo Ativo: LUIZ DOS SANTOS 

QUEIROS Pólo Passivo: CIELO S.A. Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo Código 

de Processo Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 

nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais 

justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 
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fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de fato já está 

satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos, 

e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo 

diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado do feito nos 

termos do artigo 355, I, do Novo Código de Processo Civil. Nesse contexto, 

sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e testemunhal para 

deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura de cerceamento 

de defesa. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E 

DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE DÉBITO, onde o autor em resumo 

alega que teve declarado em sentença de processo anterior a declaração 

de inexistência do contrato com a empresa SKY, e que ainda assim 

continuou sendo cobrado indevidamente, apesar de todo esforço para ter 

retirado a cobrança do débito em questão. Assim, ingressa em desfavor 

da empresa de cartão, visto que já tentou cancelar o débito na SKY, VISA 

e na Caixa Econômica Federal. Apresenta negativação em nome da CEF. 

Na contestação, a empresa ré CIELO alega que a cobrança em discussão 

já esta cancelada desde 2015, pugnando pela improcedência da inicial, 

vez que não tem relação com os fatos alegados pelo autor. Pois bem, 

inicialmente verifico que a parte autora não apresenta nenhum documento 

que comprova que as cobranças da empresa SKY continuam sendo 

efetuadas em seu desfavor, apresenta somente um histórico de 

negativação em nome da Caixa Econômica Federal, onde alega que 

atrasou as despesas do cartão de crédito em razão das cobranças 

indevidas. No entanto, é certo que não existe nos autos provas de suas 

alegações, visto que não há prova da ocorrência continua dessas 

cobranças, pois apesar de apresentar no decorrer do processo várias 

petições alegando que a cobrança ainda continua sendo feita, não 

apresenta nenhum extrato que comprove tal fato (extratos de cobranças). 

Ainda, a negativação esta sendo realizada pelo Banco Caixa, sendo certo 

que a empresa CIELO não teria competência suficiente para remover a 

negativação em discussão, considerando ainda mais que o autor não 

comprova que a negativação se trata somente de valores da empresa 

SKY, visto que afirma se tratar de cartão de crédito. Assim, diante da 

ausência de comprovação dos fatos, entendo que os pedidos iniciais não 

poderão ser acolhidos, devendo a liminar ser revogada. Entendo ainda, 

que considerando que a negativação é do Banco CAIXA, caberá ingressar 

no Juízo devido a fim de discutir a referida negativação caso entenda ser 

indevida. 3. DISPOSITIVO Isto Posto, diante da doutrina e da jurisprudência 

apresentada, e com fulcro no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil, 

SUGIRO IMPROCEDENCIA do pedido formulado na petição inicial. Revogo 

os efeitos e a liminar concedida. Sem custas e sem honorários neste grau 

de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente 

sentença à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000945-82.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CARNEIRO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLIANA OLIVEIRA SANTOS OAB - MT0014467A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000945-82.2017.811.0004 Pólo Ativo: ANA PAULA CARNEIRO 

DE SOUZA Pólo Passivo: ESTADO DE MATO GROSSO (SEFAZ) Vistos, 

etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da 

Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não 

há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do 

art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATORIA C/C REPETIÇÃO DE INDEBITO, onde em resumo o autor 

alega que o ICMS cobrado na fatura de sua energia esta incidindo sobre 

as tarifas de uso do sistema de transmissão e distribuição de energia 

elétrica proveniente da rede básica de transmissão (as chamada s 

TUST/TUSD). Assim requer que seja reconhecida a ilegalidade sobre a 

aplicação da referida tarifa, pugnando pela devolução em dobro dos 

últimos cinco anos. Na contestação, o ESTADO em preliminar aduz 

incompetência em razão da complexibilidade da causa. E no mérito alega 

que não há que se falar em ilegalidade da referida cobrança, visto que não 

há como tributar separadamente cada operação da cadeia de geração de 

energia elétrica, assim, sendo a referida cobrança constitucional requer a 

improcedência do pedido inicial. Pois bem, recentemente no REsp 1163020, 

o STF decidiu que a cobrança do ICMS sobre TUSD (Tarifa de uso do 

sistema de distribuição) é legal. O ministro relator do caso, Gurgel de Faria, 

explicou que não é possível fazer a divisão de etapas do fornecimento de 

energia para fins de incidência do ICMS. No voto, acompanhado pela 

maioria dos ministros da turma, o magistrado explicou que a base de 

cálculo do ICMS em relação à energia elétrica inclui os custos de geração, 

transmissão e distribuição(sic). Com base nestes entendimentos recentes, 

entendo que o pedido da parte autora não pode ser acolhido, tendo em 

vista que a cobrança discutida no presente autos é constitucional, não 

havendo qualquer ilegalidade. 3. DISPOSITIVO Diante o exposto, SUGIRO 

IMPROCEDENCIA TOTAL do pedido inicial, com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, I do CPC. REVOGA-SE tutela eventualmente 

concedida. Após trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.
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Autos nº 8012888-11.2016.811.0004 Pólo Ativo: JOSE AUGUSTO DA 

SILVA Pólo Passivo: JEAN CARLOS RODRIGUES ROSA Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se 

da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade, 

amparada na Lei. (destaquei e negritei). Inicialmente, anoto que, 

independentemente de ser o processo de conhecimento ou de execução, 

compartilho do entendimento de que, nos Juizados Especiais, a extinção 

do processo independe de prévia intimação das partes, em razão do 

disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De fato, quanto à extinção, 

preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º A extinção do processo 

independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das 

partes. Ademais, tal interpretação, está em consonância com os princípios 

da simplicidade, informalidade, da economia processual e da celeridade, 
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que direcionam o processo nos Juizados Especiais (art. 2º, Lei nº 

9.099/95). Da mesma forma, no caso específico do processo de 

execução, da mesma forma caberia a extinção do processo, ante o 

disposto no art. 53, §4º, da Lei nº 9.099/95, in verbis: Art. 53. § 4º Não 

encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor. Portanto, 

nos Juizados Especiais, consoante o disposto no art. 51, §1º, e no art. 53, 

§4º, da legislação específica, não encontrada a parte 

reclamada/executada ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto, não dependendo, em qualquer hipótese, de 

intimação pessoal prévia da parte. Com efeito, a parte autora devidamente 

intimada, para dar prosseguimento ao feito, e não realizado nenhuma 

atividade, incide no abandono e consequentemente na extinção. Nesse 

sentido: RECURSO CÍVEL INOMINADO - EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL - INTIMAÇÃO DO PROCURADOR PARA IMPULSIONAR O 

FEITO - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO - SENTENÇA EXTINTA POR 

ABANDONO DA CAUSA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. A ausência de manifestação da parte autora quando 

intimada a dar andamento ao feito configura hipótese de extinção do 

processo, com fundamento no art. 267, III, do CPC. O caso em apreço não 

comporta a aplicação da Súmula nº 240 do STJ, pois não aperfeiçoada a 

relação processual mediante citação. (RI 2685/2011, DR. JOSÉ ZUQUIM 

NOGUEIRA, 3ª TURMA RECURSAL, Julgado em 04/11/2011, Publicado no 

DJE 18/11/2011). Dessa forma, compulsando os autos, verifico que a 

situação atual do presente processo permite a extinção com fundamento 

nos dispositivos retrocitados, ante a inércia da parte autora em adotar o 

ato que lhe competia, seja ele referente à informação de endereço, seja à 

indicação de bens passíveis de penhora. 3. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, com fulcro nos artigos 51, § 1º, e 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95, 

SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do mérito. Revoga-se 

liminar eventualmente concedida. Sem custas e sem honorários neste grau 

de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012780-79.2016.8.11.0004
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Autos nº 8012780-79.2016.811.0004 Pólo Ativo: MARCELO DE AQUINO 

Pólo Passivo: MAGALI AMORIM VILELA DE MORAES Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se 

da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade, 

amparada na Lei. (destaquei e negritei). Evidenciado, a meu sentir, o total 

desinteresse na causa por parte do requerente, vez que deixou de 

comparecer ou apresentar justificativa que comprovasse sua ausência na 

audiência de conciliação. O fato do não comparecimento pelo réu 

acarretaria a revelia, já no caso da parte autora acarreta a contumácia, 

que, no caso, deve ser aplicada. Portanto, como a parte autora foi intimado 

a comparecer em audiência e ficou inerte, o processo deve ser extinto por 

falta de interesse de agir. Vejamos entendimento jurisprudencial nesse 

sentido: PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE 

PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO DO PROCESSO. CITAÇÃO. 

EVIDENCIADA A CONTUMÁCIA DA AUTORA EM PROMOVER A CITAÇÃO 

DO RÉU, APÓS A REGULAR INTIMAÇÃO DO PATRONO PARA 

IMPULSIONAR O FEITO, É DE RIGOR A EXTINÇÃO DO PROCESSO COM 

FULCRO NO ART. 267, IV, DO CPC. A OBEDIÊNCIA AOS PRAZOS 

PROCESSUAIS ATENDE AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO 

PROCESSO, DISCIPLINADO NO ARTIGO 5º, LXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL. CONSTITUIÇÃO 267 IV CPC 5º LXXVIII CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL (35651620088070003 DF 0003565-16.2008.807.0003, Relator: 

CARMELITA BRASIL, Data de Julgamento: 11/04/2012, 2ª Turma Cível, Data 

de Publicação: 16/04/2012, DJ-e Pág. 186). Dessa forma, a situação atual 

do presente processo permite a extinção com fundamento nos 

dispositivos retrocitados. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO 

EXTINÇÃO DO PROCESSO, com fulcro nos artigos 51, I da lei 9.099/95 e 

474, VI do CPC, sem resolução do mérito. Considerando ainda que não 

houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, 

§2º, Lei 9.099/95), CONDENO a parte promovente no pagamento das 

custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado 

28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. Revogo liminar 

eventualmente concedida. Sem honorários neste grau de jurisdição (art. 

55 da Lei nº. 9.099/95). Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA 

AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.
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Autos nº 1000135-73.2018.811.0004 Pólo Ativo: ANA PAULA DE SOUZA 

Pólo Passivo: ITAU UNIBANCO S/A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo Código 

de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 

nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais 

justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de fato já está 

satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos, 

e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo 

diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado do feito nos 

termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil(2016). Nesse 

contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DECLARATORIA DE 

INEXISTENCIA DE DEBITO C/C DANOS MORAIS, onde afirma a autora em 

resumo, que sofreu com a falha da prestação do serviço da reclamada, 

visto que efetuou o cancelamento da sua conta na data de 19.05.2016, 

pagando todos os débitos em aberto, no entanto, meses após foi 

surpreendida com a negativação de um débito gerado justamente na data 

do pedido de encerramento da sua conta, sendo portanto evidente 

cobrança indevida. Na contestação, o Banco reclamado alega que restou 

um débito a ser pago pela autora, e portanto a cobrança é devida, 

pugnando pela improcedência da inicial. Inicialmente, quanto ao segundo 

polo ativo ( ALESSANDRO VIEIRA DA SILVA), entendo que apesar da 
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autora alegar que seria uma conta conjunta, todos os documentos 

constam no nome da primeira requerente, de modo que ilegítima a 

propositura por parte do segundo autor, devendo o mesmo ser excluído do 

polo ativo. No mérito, entendo que a autora comprova o pedido de 

encerramento da sua conta na data de 19.05, e os pagamento na mesma 

data de débitos em aberto, ainda após mais de 30 dias, foi recebido um 

comprovante de finalização da conta, de modo que evidente que a 

cobrança em discussão neste processo é indevida. No que concerne à 

reparação do dano, incide a responsabilidade objetiva. O Código de 

Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. 3.2. DO DANO MORAL No que 

tange ao pedido de reparação a titulo de dano moral, entendo que a 

conduta da reclamada causou sim abalo moral a Reclamante, abalo esse 

passível de indenização, posto que as cobranças indevidas geram 

aborrecimentos diversos de mero dissabor, uma vez que frustam a 

relação de consumo e confiança entre a promovente e a Promovida. 

Entendo que o fato da parte autora apesar de ter demandado de forma 

administrativa, não ter seu problema resolvido, necessitando ingressar de 

forma judicial, incorre em abalo moral, ainda que seu nome não tenha sido 

negativado. Portanto, restou-se comprovada a responsabilidade na 

conduta da reclamada, pois no sistema do C.D.C., é dever e risco 

profissional do fornecedor de serviços agir corretamente e segundo lhe 

permitem as normas jurídicas imperativas. Curial enfatizar que o 

entendimento doutrinário jurisprudencial predominante é no sentido de que 

a inclusão ou manutenção do nome nos cadastros restritivos de crédito 

gera, por si só, dano moral. A indevida inscrição em cadastro de 

inadimplentes gera direito à indenização por dano moral, 

independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à reputação 

sofrida pela parte requerente. Nesse sentido: APELAÇÃO CIVEL. DIREITO 

PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. CONTRATOS DE CONSUMO. 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. NEGATIVAÇÃO 

INDEVIDA. DANO MORAL. A inscrição indevida em cadastros restritivos 

de crédito constitui ilícito que gera dano moral in re ipsa que dispensa 

prova da lesão. - Reconhecida a inexistência da dívida impõe-se 

reparação por inscrição negativa indevida. DANO MORAL. 

QUANTIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO. O valor da condenação por dano moral 

deve observar como balizadores o caráter reparatório e punitivo da 

condenação. Não há de que incorrer em excesso que leve ao 

enriquecimento sem causa, tampouco em valor que descure do caráter 

pedagógico-punitivo da medida. - A condenação em valor razoável ao 

caso concreto não merece reparo. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 

70059336545 RS , Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 

18/09/2014, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 23/09/2014) A Turma Recursal de Mato Grosso também tem 

entendimento nesse sentido: RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE 

CONSUMO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - 

INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO - INEXISTÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - FRAUDE - AUSÊNCIA DE PROVAS 

DA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL CARACTERIZADO - SENTENÇA 

MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A inscrição indevida do 

nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, é causa que enseja o 

recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano 

moral in re ipsa e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos 

danos experimentados. Havendo alegação de inexistência de relação 

jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços 

que requereu a negativação do nome do consumidor provar que houve a 

contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, 

o que não restou comprovado. Manutenção da sentença.RI 1135/2013, 

DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, TURMA RECURSAL 

ÚNICA, Julgado em 20/05/2014, Publicado no DJE 09/06/2014) Entretanto, é 

de se salientar que o prejuízo moral experimentado pela Reclamante deve 

ser ressarcido numa soma que não apenas compense a ele a dor e/ou 

sofrimento causado, mas especialmente deve atender às circunstâncias 

do caso em tela, tendo em vista as posses do ofensor e a situação 

pessoal do ofendido, exigindo-se a um só tempo, prudência, razoabilidade 

e severidade. A respeito do valor da indenização por dano moral, a 

orientação jurisprudencial e doutrinária é no sentido de que: No direito 

brasileiro, o arbitramento da indenização do dano moral ficou entregue ao 

prudente arbítrio do Juiz. Portanto, em sendo assim, desinfluente será o 

parâmetro por ele usado na fixação da mesma, desde que leve em conta a 

repercussão social do dano e seja compatível com a situação econômica 

das partes e, portanto, razoável. (Antônio Chaves, Responsabilidade Civil, 

atualização em matéria de responsabilidade por danos moral, publicada na 

RJ nº. 231, jan./97, p. 11). (grifei e negritei). A reparação civil possui um 

tríplice escopo: indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar 

tanto a compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido quanto a 

punição do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. 

Destarte, entendo que, no caso em análise, levando-se em conta a 

natureza da ofensa, a situação econômica da ofensora e do ofendido, 

bem como as circunstâncias em que os fatos se desenvolveram, plausível 

a fixação da indenização em R$10.000,00 (dez mil reais). 5. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, para: 

a) CONDENAR, a Reclamada ITAU UNIBANCO S/A, a pagar a quantia de 

R$10.000,00 (DEZ mil reais) à titulo de indenização por danos morais 

ocasionados aos Reclamante ANA PAULA DE SOUZA, valor com 

incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação 

(artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção monetária pelo INPC devida 

a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 362 STJ). b) 

DECLARO inexiste o contrato em discussão neste processo. c) Ainda, 

com esteio no artigo 3º c/c artigo 17º do NCPC, ambos combinados com o 

art. 485, VI, também do Diploma Processual Civil, não havendo ligação 

entre o segundo promovente e o objeto do direito afirmado neste juízo (o 

que implica na sua ilegitimidade ativa), julgo em relação ao ALESSANDRO 

VIEIRA DA SILVA o EXTINTO o presente feito sem apreciação do mérito. 

Fica a parte condenada ciente de que, após o trânsito em julgado deste 

ato sentencial, se não houver o pagamento voluntário do débito, no prazo 

de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o 

montante condenatório, nos termos do artigo 523 e seus parágrafos, do 

Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme 

disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz 

de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

(assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. 

Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo 

(a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000310-67.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

AFONSO MARTINS MENDES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO MARCONE FERREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº. 1000310-67.2018.811.0004 Pólo Ativo: AFONSO MARTINS 

MENDES Pólo Passivo: RENATO MARCONE FERREIRA Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de cumprimento de obrigação, 

onde a parte autora veio aos autos informar a quitação do débito por parte 

do executado. Com efeito, cumprida a obrigação, merece o feito ser 

extinto. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no artigo 924, II, do 

Código de Processo Civil, e SUGIRO QUE SEJA EXTINTO O PROCESSO, 

com resolução do mérito ante o cumprimento da obrigação, e 

consequentemente determino o arquivamento dos autos. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA 

AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000005-83.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANNA RAISSA SILVA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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WANESSA CRISTINA DE ALMEIDA GARCIA OAB - MS0016208A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000005-83.2018.811.0004 Pólo Ativo: DAIANNA RAISSA SILVA 

COSTA Pólo Passivo: L. A. M. FOLINI COBRANCAS – ME Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de 

fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao 

bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito nos termos do artigo 355, I, do Novo Código de Processo Civil. 

Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, onde afirma a parte autora 

que teve seu nome incluído indevidamente nos órgãos de proteção pela 

parte reclamada, pois não possui nenhuma divida com a ré. Na 

contestação a Reclamada, impugna genericamente os fatos alegados na 

inicial, aduzindo que a cobrança é devida, oriunda da compra de um livro 

pela internet, conforme comprovante de AR em anexo, e que a autora teria 

pago três mensalidades restando sete. Em que pese as alegações da 

reclamada, verifico que não apresenta documento apto a comprovar a 

contratação da divida em discussão, sendo certo que o AR por si só não é 

documento licito para comprovar origem da divida, e ainda analisando a 

assinatura com a exposta no documento de identificação da autora, 

verifica-se divergência nas mesmas. Infere-se, portanto, que ocorreu a 

utilização indevida dos dados pessoais da parte Autora, resta, portanto, 

configurada a falha na prestação de serviço praticada pela parte 

reclamada, conforme descrito na inicial. No que concerne à reparação do 

dano, incide a responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do 

Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Cumpre à prestadora de serviços agir com a 

diligência necessária a impedir fraudes que possam acarretar prejuízo aos 

seus clientes. Não há dúvida de que a conduta da parte requerida 

provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para 

caracterizar o dano moral, uma vez que a requerente teve o crédito 

abalado. Curial enfatizar que o entendimento doutrinário jurisprudencial 

predominante é no sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos 

cadastros restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida 

inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por 

dano moral, independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à 

reputação sofrida pela parte requerente. A título exemplificativo, 

transcrevo a seguinte ementa: APELAÇÃO CIVEL. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. TELEFONIA. CONTRATOS DE CONSUMO. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. 

DANO MORAL. A inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito 

constitui ilícito que gera dano moral in re ipsa que dispensa prova da lesão. 

- Reconhecida a inexistência da dívida impõe-se reparação por inscrição 

negativa indevida. DANO MORAL. QUANTIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO. O 

valor da condenação por dano moral deve observar como balizadores o 

caráter reparatório e punitivo da condenação. Não há de que incorrer em 

excesso que leve ao enriquecimento sem causa, tampouco em valor que 

descure do caráter pedagógico-punitivo da medida. - A condenação em 

valor razoável ao caso concreto não merece reparo. RECURSO 

DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 70059336545 RS , Relator: João Moreno 

Pomar, Data de Julgamento: 18/09/2014, Décima Oitava Câmara Cível, Data 

de Publicação: Diário da Justiça do dia 23/09/2014) Contudo, analisando os 

documentos acostados a inicial, verifica-se que a parte reclamante possui 

outras restrições além da discutida no presente processo, que não estão 

sendo discutidas em nenhum processo (CLUB MAIS), de modo que 

reputa-se legitima. O entendimento dos Tribunais Superiores é no sentido 

da ausência de danos morais em caso de legitima negativação 

preexistente (Súmula 385 STJ), no entanto considerando as negativações 

posteriores que também são legitimas não está sendo reconhecida a 

existência dos danos morais, pois caracteriza a figura do devedor 

contumaz. Nesse sentido: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DEVEDOR 

CONTUMAZ. AUSÊNCIA DE DANO. INDENIZAÇÃO NÃO DEVIDA. 

VEDAÇÃO DE REFORMATIO EM PEJUS. Para que se proteja a honra, a 

imagem e o bom nome de uma pessoa, mister se faz que esta traga 

incólume tais atributos da personalidade. Assim, se a própria parte não 

cuida de proteger os pressupostos de sua moral, não há como cobrar de 

terceiros prejuízos por suposta e inexistente lesão. Não tento havido 

recurso da ré, impõe-se a manutenção da sentença, quanto ao valor da 

indenização, tendo em vista a vedação de reformatio in pejus. (TJ-MG - 

AC: 10011130002279001 MG, Relator: Pedro Bernardes, Data de 

Julgamento: 17/03/2015, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 30/03/2015) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA POR DANO 

MORAL. DEVEDOR CONTUMAZ. AUSÊNCIA DE DANO. INDENIZAÇÃO NÃO 

DEVIDA. - Para que se proteja a honra, a imagem e o bom nome de uma 

pessoa, mister se faz que esta traga incólume tais atributos da 

personalidade. Assim, se a própria parte não cuida de proteger os 

pressupostos de sua moral, não há como cobrar de terceiros prejuízos 

por suposta e inexistente lesão. (TJ-MG - AC: 10024101935195002 MG, 

Relator: Pedro Bernardes, Data de Julgamento: 26/03/2013, Câmaras 

Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/04/2013) Com efeito, 

forçoso reconhecer a inexistência de danos morais, pois ainda que a 

primeira negativação é ilegítima, existem outras que apesar de posteriores, 

são legitimas, de modo que impede a caracterização dos danos morais. 4. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, 

para: a) DECLARAR inexistência dos débitos em discussão neste 

processo. Sugiro improcedência dos pedidos de danos morais. Sem 

custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000108-90.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VANDA APARECIDA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOCASTA OLIVEIRA ARAUJO OAB - GO48277 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

OPEN CREDIT COBRANCA E ASSESSORIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000108-90.2018.811.0004 Pólo Ativo: VANDA APARECIDA DE 

OLIVEIRA Pólo Passivo: OPEN CREDIT COBRANCA E ASSESSORIA LTDA - 

ME . Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do 

artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º 

da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. (destaquei e negritei). Da análise do 
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processo, verifico que a parte autora requereu a desistência do processo, 

não havendo empecilho para acolher o pedido. De acordo com o artigo 

487, inciso VIII, do Código de Processo Civil Brasileiro, extingue-se o 

processo sem julgamento do mérito: “VIII – homologar a desistência da 

ação”. Assim, desistindo à parte autora da ação, não há porque a mesma 

prosseguir, uma vez que esta se encerra no momento da homologação de 

sua desistência. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no artigo 

487, VIII do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência 

da ação, e SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do mérito.. 

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei 

nº. 9.099/95). Revogo liminar eventualmente concedida. Arquive-se. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) 

LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 

40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), 

para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000125-29.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELLY RAYSSA PERES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLLYANA SOARES MATOS OAB - MT0018383A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAXI REVENDEDORA DE BEBIDAS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANE BARBOSA DE OLIVEIRA OAB - GO24875 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000125-29.2018.811.0004 Pólo Ativo: MARCELLY RAYSSA 

PERES SILVA Pólo Passivo: MAXI REVENDEDORA DE BEBIDAS LTDA 

Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 

38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se 

da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade, 

amparada na Lei. (destaquei e negritei). Evidenciado, a meu sentir, o total 

desinteresse na causa por parte do requerente, vez que deixou de 

comparecer ou apresentar justificativa que comprovasse sua ausência na 

audiência de conciliação. O fato do não comparecimento pelo réu 

acarretaria a revelia, já no caso da parte autora acarreta a contumácia, 

que, no caso, deve ser aplicada. Portanto, como a parte autora foi intimado 

a comparecer em audiência e ficou inerte, o processo deve ser extinto por 

falta de interesse de agir. Vejamos entendimento jurisprudencial nesse 

sentido: PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE 

PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO DO PROCESSO. CITAÇÃO. 

EVIDENCIADA A CONTUMÁCIA DA AUTORA EM PROMOVER A CITAÇÃO 

DO RÉU, APÓS A REGULAR INTIMAÇÃO DO PATRONO PARA 

IMPULSIONAR O FEITO, É DE RIGOR A EXTINÇÃO DO PROCESSO COM 

FULCRO NO ART. 267, IV, DO CPC. A OBEDIÊNCIA AOS PRAZOS 

PROCESSUAIS ATENDE AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO 

PROCESSO, DISCIPLINADO NO ARTIGO 5º, LXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL. CONSTITUIÇÃO 267 IV CPC 5º LXXVIII CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL (35651620088070003 DF 0003565-16.2008.807.0003, Relator: 

CARMELITA BRASIL, Data de Julgamento: 11/04/2012, 2ª Turma Cível, Data 

de Publicação: 16/04/2012, DJ-e Pág. 186). Dessa forma, a situação atual 

do presente processo permite a extinção com fundamento nos 

dispositivos retrocitados. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO 

EXTINÇÃO DO PROCESSO, com fulcro nos artigos 51, I da lei 9.099/95 e 

474, VI do CPC, sem resolução do mérito. Considerando ainda que não 

houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, 

§2º, Lei 9.099/95), CONDENO a parte promovente no pagamento das 

custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado 

28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. Revogo liminar 

eventualmente concedida. Sem honorários neste grau de jurisdição (art. 

55 da Lei nº. 9.099/95). Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA 

AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001170-68.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

BELTON MOREIRA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001170-68.2018.811.0004 Pólo Ativo: BELTON MOREIRA 

OLIVEIRA Pólo Passivo: BANCO BRADESCO S/A Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de 

fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao 

bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Nesse 

contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, onde afirma a parte autora 

que teve seu nome incluído indevidamente nos órgãos de proteção pela 

parte reclamada, em uma divida no valor de R$1.025,23 pois jamais 

contratou qualquer serviço com a Reclamada. Na contestação a 

Reclamada impugna genericamente as alegações iniciais, aduzindo que 

inexiste dever de indenizar, porém não apresenta nenhum documento apto 

a comprovar a origem da divida. Verifica-se que posterior ao prazo, a 

reclamada apresenta documentos que alega ser da origem da 

contratação, no entanto, em analise aos mesmos, verifica-se divergência 

entre os documentos do autor na inicial, sendo evidente a fraude 

contratual. Destarte, conquanto tenha a Reclamada alegado que não 

praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais, não apresentou 

qualquer documento apto a provar a existência do débito que motivou a 

negativação, visto que a parte autora comprova a quitação do contrato. No 

que concerne à reparação do dano, incide a responsabilidade objetiva. O 

Código de Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Não há dúvida 

de que a conduta da parte requerida provocou transtornos, aflição e 

angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez 

que a requerente teve o crédito abalado. Curial enfatizar que o 

entendimento doutrinário jurisprudencial predominante é no sentido de que 

a inclusão ou manutenção do nome nos cadastros restritivos de crédito 

gera, por si só, dano moral. A indevida inscrição em cadastro de 

inadimplentes gera direito à indenização por dano moral, 

independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à reputação 

sofrida pela parte requerente. A título exemplificativo, transcrevo a 

seguinte ementa: APELAÇÃO CIVEL. DIREITO PRIVADO NÃO 
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ESPECIFICADO. TELEFONIA. CONTRATOS DE CONSUMO. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. 

DANO MORAL. A inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito 

constitui ilícito que gera dano moral in re ipsa que dispensa prova da lesão. 

- Reconhecida a inexistência da dívida impõe-se reparação por inscrição 

negativa indevida. DANO MORAL. QUANTIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO. O 

valor da condenação por dano moral deve observar como balizadores o 

caráter reparatório e punitivo da condenação. Não há de que incorrer em 

excesso que leve ao enriquecimento sem causa, tampouco em valor que 

descure do caráter pedagógico-punitivo da medida. - A condenação em 

valor razoável ao caso concreto não merece reparo. RECURSO 

DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 70059336545 RS , Relator: João Moreno 

Pomar, Data de Julgamento: 18/09/2014, Décima Oitava Câmara Cível, Data 

de Publicação: Diário da Justiça do dia 23/09/2014) Contudo, analisando os 

documentos acostados a inicial, verifica-se que a parte reclamante possui 

outras restrições, sendo que indevidamente o autor ingressou com uma 

ação para cada debito, devendo somente ser analisado o dano moral na 

mais antiga (Telefônica Brasil). Tal fato deve ser levado em apreço, haja 

vista que não há como se aplicar a Súmula 385 do STJ, porquanto as 

inscrições não se reputam legítimas, impedindo a indenização, posto que 

não é de conhecimento deste Juízo o julgamento de nenhum processo 

mencionado acima ratificando se devida ou não as outras inscrições. 

Nesse sentido: RECLAMAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS. DIVERGÊNCIA 

ENTRE ACÓRDÃO PROLATADO POR TURMA RECURSAL ESTADUAL E A 

SÚMULA 385/STJ. AUSÊNCIA DE SILIMITUDE ENTRE AS HIPÓTESES. 1. A 

Súmula 385/STJ foi editada a partir de precedentes que reputavam 

indevida a inscrição do nome do devedor em cadastros de inadimplentes, 

na hipótese em que: (i) não há questionamento do débito, mas mera 

alegação de falta de prévia notificação; (ii) há, anteriormente, outros 

apontamentos legítimos em nome do devedor. 2. No caso concreto há 

apenas um apontamento anterior e o devedor questiona ambos em juízo, 

alegando inexistência do débito. Assim, a controvérsia se encontra fora 

do âmbito da Súmula 385/STJ. 3. Reclamação não conhecida. 

RECLAMAÇÃO Nº 4.574 - MG (2010/0143529-7). Sendo que a maneira 

correta para pleitear a indenização nesse tipo de situação, seria o 

ingresso de uma única ação com todas as empresas no pólo passivo, 

visto que declarar conexão nessa fase processual, acarretaria na 

extinção sem análise de mérito, em decorrência do limite do teto do valor 

da causa do Juizado Especial. Nesse sentido, o entendimento é para 

conceder dano moral somente na primeira negativação indevida, ou mitigar 

os valores a fim de evitar enriquecimento indevido: CONSUMIDOR. 

INSCRIÇÃO INDEVIDA NO SPC. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS. 

EXISTÊNCIA DE VÁRIAS NEGATIVAÇÕES. TODAS QUESTIONADAS 

JUDICIALMENTE. HIPÓTESE DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA 

DISJUNTIVA. DANO MORAL ÚNICO. VALOR. RAZOABILIDADE. REDUÇÃO. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Antes de enviar o nome do 

consumidor aos órgãos de restrição ao crédito, a empresa deve tomar as 

cautelas necessárias para evitar inscrições indevidas, respondendo por 

dano moral quando assim não age. É devida indenização quando a 

empresa efetua negócio com fraudador que se fez passar pelo 

consumidor, deixando de honrar o negócio efetuado, motivando a 

inscrição irregular. Reduz-se o valor da indenização de R$ 5.000,00 para 

R$ 1.000,00 para evitar o enriquecimento ilícito da parte quando se verifica 

que, em razão de situação semelhante, o autor sofreu negativação por 

parte de outras empresas e já recebeu várias indenizações. (TJ-RO - RI: 

10033650720108220002 RO 1003365-07.2010.822.0002, Relator: Juiz 

Marcelo Tramontini, Data de Julgamento: 11/11/2011, Turma Recursal - 

Porto Velho, Data de Publicação: Processo publicado no Diário Oficial em 

22/11/2011.) Com efeito, a fim de evitar o enriquecimento indevido da parte 

autora, e considerando que o dano moral está configurado desde a 

primeira negativação indevida, forçoso reconhecer que somente naquela 

ação caberá a análise do dano moral, resguardado o direito de nulidade do 

débito em discussão nesse processo. Importante ressaltar, que caberia a 

parte autora ter ingressado somente com uma ação constando no pólo 

passivo todas as Reclamadas, para analise do abalo moral em decorrência 

da negativação indevida. 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no 

art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, SUGIRO 

PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, para: a) DECLARAR 

inexistência dos débitos em discussão neste processo, bem como a 

relação jurídica entre as partes. SUGIRO improcedência dos pedidos de 

danos morais. Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 

e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA 

AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000208-45.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON VIEIRA DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELENI DE SOUSA TEIXEIRA OAB - MT24375/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000208-45.2018.811.0004 Pólo ativo: WILSON VIEIRA DOS REIS 

Pólo passivo: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo 

Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de 

fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao 

bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil(2016). 

Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO MORAL, em que a parte 

autora alega que teve lançado indevidamente seu nome nos órgãos de 

restrição, visto que nunca contratou a reclamada. Na contestação, a 

Reclamada alega que inexiste dever de indenizar, porém não apresenta 

nenhum documento apto a comprovar a origem da divida, como contrato 

assinado pela parte autora. Infere-se, portanto, que ocorreu a utilização 

indevida dos dados pessoais da parte Autora, restando configurada a 

falha na prestação de serviço praticada pela parte reclamada, visto que a 

ela caberia a analise dos documentos a fim de evitar esse tipo de 

ocorrência. No que concerne à reparação do dano, incide a 

responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do Consumidor preceitua 

em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Não há dúvida de que a conduta da parte requerida 

provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para 

caracterizar o dano moral, uma vez que a requerente teve o crédito 

abalado. Curial enfatizar que o entendimento doutrinário jurisprudencial 

predominante é no sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos 

cadastros restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida 

inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por 

dano moral, independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à 

reputação sofrida pela parte requerente. Nesse sentido: APELAÇÃO 

CIVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. CONTRATOS 

DE CONSUMO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. 
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NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. A inscrição indevida em 

cadastros restritivos de crédito constitui ilícito que gera dano moral in re 

ipsa que dispensa prova da lesão. - Reconhecida a inexistência da dívida 

impõe-se reparação por inscrição negativa indevida. DANO MORAL. 

QUANTIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO. O valor da condenação por dano moral 

deve observar como balizadores o caráter reparatório e punitivo da 

condenação. Não há de que incorrer em excesso que leve ao 

enriquecimento sem causa, tampouco em valor que descure do caráter 

pedagógico-punitivo da medida. - A condenação em valor razoável ao 

caso concreto não merece reparo. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 

70059336545 RS , Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 

18/09/2014, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 23/09/2014) A Turma Recursal de Mato Grosso também tem 

entendimento nesse sentido: RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE 

CONSUMO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - 

INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO - INEXISTÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - FRAUDE - AUSÊNCIA DE PROVAS 

DA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL CARACTERIZADO - SENTENÇA 

MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A inscrição indevida do 

nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, é causa que enseja o 

recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano 

moral in re ipsa e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos 

danos experimentados. Havendo alegação de inexistência de relação 

jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços 

que requereu a negativação do nome do consumidor provar que houve a 

contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, 

o que não restou comprovado. Manutenção da sentença.RI 1135/2013, 

DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, TURMA RECURSAL 

ÚNICA, Julgado em 20/05/2014, Publicado no DJE 09/06/2014) Entretanto, é 

de se salientar que o prejuízo moral experimentado pela Reclamante deve 

ser ressarcido numa soma que não apenas compense a ele a dor e/ou 

sofrimento causado, mas especialmente deve atender às circunstâncias 

do caso em tela, tendo em vista as posses do ofensor e a situação 

pessoal do ofendido, exigindo-se a um só tempo, prudência, razoabilidade 

e severidade. A respeito do valor da indenização por dano moral, a 

orientação jurisprudencial e doutrinária é no sentido de que: No direito 

brasileiro, o arbitramento da indenização do dano moral ficou entregue ao 

prudente arbítrio do Juiz. Portanto, em sendo assim, desinfluente será o 

parâmetro por ele usado na fixação da mesma, desde que leve em conta a 

repercussão social do dano e seja compatível com a situação econômica 

das partes e, portanto, razoável. (Antônio Chaves, Responsabilidade Civil, 

atualização em matéria de responsabilidade por danos moral, publicada na 

RJ nº. 231, jan./97, p. 11). (grifei e negritei). A reparação civil possui um 

tríplice escopo: indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar 

tanto a compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido quanto a 

punição do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. 

Verifico que as demais negativações existentes foram ingressadas com 

outras ações, sendo certo que a única que cabe indenização é a 

presente, pois caberia a autora ter ingressado com apenas uma ação para 

discutir todos os débitos. Destarte, entendo que, no caso em análise, 

levando-se em conta a natureza da ofensa, a situação econômica da 

ofensora e do ofendido, bem como as circunstâncias em que os fatos se 

desenvolveram, plausível a fixação da indenização em R$10.000,00 (dez 

mil reais). 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso 

I, do Código de Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO 

PEDIDO INICIAL, para: a)CONDENAR, o Reclamado TELEFONICA BRASIL 

S/A. a pagar a quantia de R$10.000,00 (dez mil reais) à titulo de 

indenização por danos morais ocasionados ao Reclamante WILSON 

VIEIRA DOS REIS valor com incidência de juros de 1% (um por cento)ao 

mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária 

pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 

362 STJ). Como consequência da presente sentença, DECLARO 

inexistente a relação jurídica entre as partes, em discussão nesse 

processo. Fica a parte condenada ciente de que, após o trânsito em 

julgado deste ato sentencial, se não houver o pagamento voluntário do 

débito, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) 

sobre o montante condenatório, nos termos do artigo 523 e seus 

parágrafos, do Novo Código de Processo Civil. Determino a secretaria que 

proceda a ratificação do nome da reclamada na capa dos autos 

eletrônicos. Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 

55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA 

AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000727-20.2018.8.11.0004
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Advogado(s) Polo Passivo:
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Magistrado(s):
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Autos nº 1000727-20.2018.811.0004 Pólo Ativo: JERONIMO GABRIEL DE 

OLIVEIRA NETO Pólo Passivo: TIAGO LIMA DOS SANTOS - ME Vistos, etc. 

1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de 

fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao 

bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil(2016). 

Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, onde afirma a parte autora 

em resumo, que possuía uma divida com a reclamada com vencimento da 

ultima parcela para 26.10.2015, pagando tudo devidamente em 08.10.2015, 

e para sua surpresa teve seu nome negativado em dezembro de 2015, e 

apesar de todo esforço o réu não retirou seu nome até o ingresso da 

presente (abril/2018). Na contestação, o reclamado impugna 

genericamente os fatos iniciais, aduzindo que retirou o nome do autor da 

negativação, pugnando pela improcedência da inicial. Em analise aos 

documentos anexados aos autos pelo reclamado, verifica-se que o 

mesmo removeu o nome do autor dos órgãos de proteção em julho/2018, 

sendo evidente sua atitude indevida. Assim, em que pese as alegações da 

parte Reclamada, verifico que o autor sofreu constrangimento pela 

restrição indevida. 3.1. DO DANO MORAL No que tange ao pedido de 

reparação a titulo de dano moral, entendo que a conduta da reclamada 

causou sim abalo moral ao Reclamante, abalo esse passível de 

indenização, posto que as cobranças indevidas geram aborrecimentos 

diversos de mero dissabor, uma vez que frustam a relação de consumo e 

confiança entre a promovente e a Promovida. É a orientação do Superior 

Tribunal de Justiça no sentido de que "a inércia do credor em promover a 

atualização dos dados cadastrais, apontando o pagamento, e 

consequentemente, o cancelamento do registro indevido, gera o dever de 

indenizar, independentemente da prova do abalo sofrido pelo autor, sob 

forma de dano presumido" (STJ-RESP Nº 1.149.998 - RS - Relatora: Min. 

Nancy Andrighi- DJ: 07/08/2012). Nesse sentido: DANOS MORAIS - 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO- APÓS PAGAMENTO DA DÍVIDA - DANO COMPROVADO - 

ORIENTAÇÃO DO STJ- FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO- CARÁTER 

PEDAGÓGICO - Segundo a mais moderna orientação do colendo Superior 

Tribunal de Justiça, "a inércia do credor em promover a atualização dos 

dados cadastrais, apontando o pagamento, e consequentemente, o 
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cancelamento do registro indevido, gera o dever de indenizar, 

independentemente da prova do abalo sofrido pelo autor, sob forma de 

dano presumido" (STJ-RESP Nº 1.149.998 - RS - Relatora: Min. Nancy 

Andrighi- DJ: 07/08/2012). - A indenização por danos morais deve ser 

fixada dentro dos parâmetros de punição do ofensor e compensação do 

ofendido pelos danos sofridos, sem ocasionar enriquecimento ilícito e nem 

estimulação de repetição do ato do ofensor, em face do caráter 

pedagógico da medida. (TJ-MG - AC: 10024121043889001 MG , Relator: 

Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 30/01/2014, Câmaras 

Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/02/2014) O dano 

moral decorrente da indevida inscrição do nome do devedor em cadastro 

de maus pagadores deve ser ressarcido pelo dano moral 

independentemente da comprovação da ocorrência de efetivos prejuízos 

patrimoniais. Sobre o assunto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA 

FIXA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEVIDA 

NEGATIVAÇÃO EM SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL 

CONFIGURADO, A ENSEJAR O DIREITO À REPARAÇÃO. REDUÇÃO 

VALOR INDENIZATÓRIO PARA MELHOR ATENDER À RAZOABILIDADE. 

RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO, PREJUDICADO O APELO 

ADESIVO. Restou incontroversa a ocorrência da negativação do nome da 

autora em serviço de proteção ao crédito, providência que se mostrou 

indevida, ante a constatação de que não havia débito pendente. O dano 

moral se apresenta inequívoco, diante do simples fato da anotação, 

ensejando o direito à reparação. Reputa-se mais razoável, no caso, a 

fixação do valor indenizatório em R$ 4.000,00, montante a ser corrigido a 

partir da prolação da sentença e acrescido de juros de mora a contar da 

c i t a ç ã o .  ( T J - S P  -  A P L :  1 2 9 5 9 5 8 2 0 1 0 8 2 6 0 0 3 2  S P 

0012959-58.2010.8.26.0032, Relator: Antonio Rigolin, Data de Julgamento: 

31/07/2012, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

31/07/2012) Portanto, restou-se comprovada a responsabilidade na 

conduta da reclamada, pois no sistema do C.D.C., é dever e risco 

profissional do fornecedor de serviços agir corretamente e segundo lhe 

permitem as normas jurídicas imperativas. Não assiste razão a parte ré 

quando diz sobre a inexistência de dano moral indenizável, pois não houve 

ilicitude da sua parte, mas o simples fato da reclamada ter negativado 

INDEVIDAMENTE o nome da reclamante junto ao SPC/SERASA/CARTÓRIO, 

já é suficiente para configurar o dano moral, pois é pacífico na nossa 

jurisprudência que o dano moral não depende de prova, bastando 

comprovação do fato que o causou, mesmo porque, o dano moral apenas 

é presumido, uma vez que é impossível adentrar na subjetividade do outro 

para aferir a sua dor e a sua mágoa. Sobre o assunto: DANO MORAL - 

NOME - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - PROVA DO EFETIVO PREJUÍZO - 

DESNECESSIDADE - VALOR - FIXAÇÃO. 1. A indevida inclusão de nome 

nos órgãos de proteção ao crédito, por dívida inexistente, configura ilícito 

indenizável. 2. A condenação por dano moral independe de prova do 

prejuízo efetivo, por estar relacionado com a afetação do estado de 

espírito daquele que foi ofendido em seu patrimônio imaterial, haja vista a 

repercussão negativa derivada da injusta inclusão de seu nome nos 

órgãos de proteção ao crédito. 3. Na fixação do dano moral, o julgador 

deve levar em conta o grau de constrangimento para a vítima e as 

possibilidades financeiras do ofensor, evitando estipular valor exagerado, 

a ensejar lucro fácil, ou irrisório, a ponto de não servir para coibir novas 

ocorrências.(TJ-MG - AC: 10145110211649001 MG , Relator: Guilherme 

Luciano Baeta Nunes, Data de Julgamento: 18/06/2013, Câmaras Cíveis / 

18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/06/2013) CIVIL E 

PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

PRELIMINAR DE FALTA DE REPRESENTAÇÃO - REJEIÇÃO - PRELIMINAR 

DE COISA JULGADA E FALTA DE INTERESSE DE AGIR - REJEIÇÃO - 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE - 

RESPONSABILIDADE DA EMPRESA DE TELEFONIA - DANO MORAL - 

PROVA DO PREJUÍZO - DESNECESSIDADE - VALOR DA INDENIZAÇÃO - 

CIRCUNSTÂNCIAS E PARÂMETROS NÃO OBSERVADOS - REDUÇÃO - 

CABIMENTO - RECURSO PROVIDO EM PARTE. - Estando a ré devidamente 

representada nos autos por procurador regularmente munido de mandato 

ad judicia outorgado por dois diretores, como autoriza o contrato social, 

não há se falar em falta de representação. - Não se configura coisa 

julgada se a causa de pedir na ação é distinta da causa de pedir da ação 

anterior. -Se as questões argüidas pela parte não foram apreciadas 

quando do julgamento de ações anteriores, cuja causa de pedir foi distinta, 

tal parte possui interesse de agir para propositura de nova ação que visa 

a apreciação de tais questões pelo Judiciário. - A simples negativação 

indevida enseja dano moral e direito à indenização, independente de 

qualquer outra prova, porque neste caso é presumida a ofensa à honra e 

ao bom nome do cidadão. - A suposta fraude de terceiro não isenta de 

responsabilidade o prestador de serviço, sendo que esta circunstância 

apenas influencia na fixação do valor da indenização. - Deve ser reduzido 

o valor da indenização quando incompatível com as circunstâncias do fato 

e com os parâmetros dos Tribunais. - Preliminares rejeitadas e recurso 

provido em parte.(TJ-MG - AC: 10145120646552001 MG , Relator: Márcia 

De Paoli Balbino, Data de Julgamento: 23/05/2013, Câmaras Cíveis / 17ª 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/06/2013) Entretanto, é de se 

salientar que o prejuízo moral experimentado pela Reclamante deve ser 

ressarcido numa soma que não apenas compense a ele a dor e/ou 

sofrimento causado, mas especialmente deve atender às circunstâncias 

do caso em tela, tendo em vista as posses do ofensor e a situação 

pessoal do ofendido, exigindo-se a um só tempo, prudência, razoabilidade 

e severidade. A respeito do valor da indenização por dano moral, a 

orientação jurisprudencial e doutrinária é no sentido de que: No direito 

brasileiro, o arbitramento da indenização do dano moral ficou entregue ao 

prudente arbítrio do Juiz. Portanto, em sendo assim, desinfluente será o 

parâmetro por ele usado na fixação da mesma, desde que leve em conta a 

repercussão social do dano e seja compatível com a situação econômica 

das partes e, portanto, razoável. (Antônio Chaves, Responsabilidade Civil, 

atualização em matéria de responsabilidade por danos moral, publicada na 

RJ nº. 231, jan./97, p. 11). (grifei e negritei). A reparação civil possui um 

tríplice escopo: indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar 

tanto a compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido quanto a 

punição do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. 

Destarte, entendo que, no caso em análise, levando-se em conta a 

natureza da ofensa, a situação econômica da ofensora e do ofendido, 

bem como as circunstâncias em que os fatos se desenvolveram, plausível 

a fixação da indenização em R$8.000,00 (oito mil reais). 4. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, 

mantendo os efeitos da tutela, para: a) CONDENAR, o Reclamado TIAGO 

LIMA DOS SANTOS - ME, a pagar a quantia de R$8.000,00 (oito mil reais) à 

titulo de indenização por danos morais ocasionados ao Reclamante 

JERONIMO GABRIEL DE OLIVEIRA NETO, valor com incidência de juros de 

1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso(Súmula 54 do STJ) e 

correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta 

sentença (Súmula 362 STJ). b) Como consequência da presente 

sentença, DECLARO inexistente o débito oriundo da negativação em 

discussão no processo. Fica a parte condenada ciente de que, após o 

trânsito em julgado deste ato sentencial, se não houver o pagamento 

voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% 

(dez por cento) sobre o montante condenatório, nos termos do artigo 523 

e seus parágrafos, do Novo Código de Processo Civil. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se. Sem custas e honorários, conforme disposto nos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001083-15.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DARLON EDUARDO VANNI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAYNA MARIA DE SOUSA SANTOS OAB - MT0016065A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº. 1001083-15.2018.811.0004 Pólo Ativo: DARLON EDUARDO 

VANNI Pólo Passivo: BANCO DO BRASIL S.A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra 

que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e 
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equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade como forma de buscar a solução mais justa 

para o caso, permitindo uma discricionariedade, amparada na Lei. 

(destaquei e negritei). Trata-se de ação de indenização por danos morais, 

e verifico que as partes transigiram sobre o objeto desta lide, conforme 

acordo apresentado no (id 11605932) cuja cláusulas estão devidamente 

regulares. Certo é que se mostra lícito às partes buscarem a finalização 

de demandas mediante concessões mútuas, inclusive, dispensando o 

magistrado de julgar as diversas questões postas nos autos, cabendo 

verificar apenas e tão-somente a satisfação dos requisitos formais do 

negócio jurídico, homologando a manifestação da vontade apresentada 

pelas partes. Com efeito, a sentença homologatória de conciliação ou de 

transação é título executivo judicial, possuindo ela eficácia da sentença 

com mérito. Assim, considerando o processo instruído para eventual 

homologação, merece acolhimento a pretensão das partes. Nesse sentido: 

APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ACORDO. HOMOLOGAÇÃO. 

EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Celebrado acordo no 

bojo do processo de conhecimento é perfeitamente possível a sua 

extinção com resolução de mérito, nos termos do artigo 269, inciso III, do 

Código de Processo Civil. (TJ-MG - AC: 10349090240566002 MG , Relator: 

Tiago Pinto, Data de Julgamento: 13/06/2013, Câmaras Cíveis / 15ª 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/06/2013) Assim, sendo a matéria 

desta lide relacionada a direito disponível e as partes são capazes, não 

verifico empecilho à homologação do acordo apresentado. Com efeito, o 

reclamado apresenta o comprovante de cumprimento do arquivo, de modo 

que deve processo ser extinto pelo cumprimento da obrigação. 3. 

DISPOSITIVO Isto Posto, HOMOLOGO POR SENTENÇA o acordo efetuado 

entre as partes, para que surta seus efeitos jurídicos e legais, e 

consequentemente com fulcro no artigo 487,III do Novo Código de 

Processo Civil, SUGIRO QUE SEJA EXTINTO O PROCESSO, com resolução 

de mérito ante o cumprimento da obrigação. Após o trânsito, arquive-se. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) 

LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 

40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), 

para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000695-15.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIMEIRE DE LIMA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SABRINA MIRANDA BRITO OAB - MT0022125A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOVEIS ROMERA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE DA COSTA RIBEIRO OAB - PR20300 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000695-15.2018.811.0004 Pólo Ativo: NAIRA MARTINS 

DOURADO Pólo Passivo: MUNICIPIO DE BARRA DO GARÇAS - MT Vistos, 

etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da 

Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES - MERITO A 

inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o 

Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, onde a autora alega, defeito no 

produto (armário de cozinha), vez que adquiriu em 11.04.2016, e apesar 

de todo esforço não conseguiu efetuar a troca, buscando auxilio no 

PROCON em 28.02.2018, e posteriormente ingressando com a presente 

ação (20.04.2018). Na contestação o reclamado alega preliminar de 

decadência, ao qual conforme segue, entendo que deverá ser acolhida. 

Não merece prosperar os pedidos iniciais, vez que há de ser reconhecida 

a ocorrência da decadência, nos termos do art. 26, do CDC, que reza: Art. 

26. O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação 

caduca em: I - trinta dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de 

produtos não duráveis; II - noventa dias, tratando-se de fornecimento de 

serviço e de produtos duráveis. § 1° Inicia-se a contagem do prazo 

decadencial a partir da entrega efetiva do produto ou do término da 

execução dos serviços. § 2° Obstam a decadência: I - a reclamação 

comprovadamente formulada pelo consumidor perante o fornecedor de 

produtos e serviços até a resposta negativa correspondente, que deve 

ser transmitida de forma inequívoca; II - (Vetado). III - a instauração de 

inquérito civil, até seu encerramento. § 3° Tratando-se de vício oculto, o 

prazo decadencial inicia-se no momento em que ficar evidenciado o 

defeito. Assim, resta claro que no caso se trata de vício de fácil 

constatação, nos termos do art. 26, do CDC, e assim é presumível a 

existência de defeitos, onde deveria a parte autora ter buscado os meios 

que agora busca, em prazo dentro do previsto. Desta feita, o defeito era 

aparente e, portanto, o prazo para reclamar acerca de seus defeitos era o 

prazo de 90 dias, da data da aquisição do bem, que se deu em abril de 

2016 e, por conseguinte, o prazo decadencial se deu em setembro/2016. 

Como não foi proposta a ação dentro deste prazo, e tampouco no Procon, 

vez que a distribuição da presente se deu na data de 20.04.2018, 

imperativo reconhecer a ocorrência da decadência. 3. DISPOSITIVO Diante 

do exposto, acolho a preliminar suscitada e SUGIRO IMPROCEDÊNCIA 

TOTAL DO PEDIDO INICIAL, em razão da decadência, com fulcro no art. 

487, inciso II, do Novo Código de Processo Civil, com resolução de mérito. 

Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Após trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000718-58.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUCELIA LUZ OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000718-58.2018.811.0004 Pólo Ativo: LUCELIA LUZ OLIVEIRA 

Pólo Passivo: BANCO BRADESCO S/A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra 

que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e 

equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade como forma de buscar a solução mais justa 

para o caso, permitindo uma discricionariedade, amparada na Lei. 

(destaquei e negritei). O presente processo foi iniciado mediante vestibular 

subscrita por advogado(a) devidamente habilitado(a), cuidando-se de 

demanda contendo interesse econômico que ultrapassa o teto de 20 

salários mínimos. Seguindo a concatenação de atos previstos na lei 

9.099/1995, aprazou-se audiência de conciliação, tendo a parte autora 

comparecido desacompanhada do (a) profissional que a representa, o que 

motivou a conclusão dos autos para análise de eventual contumácia. Uma 

análise menos aprofundada levaria à simples conclusão de que não há se 

falar em contumácia diante do que dispõe o enunciado 36 do FONAJE, 

entretanto o caso vertente contém ingrediente que não autoriza a 

incidência do enunciado em voga. Com efeito, o referido enunciado contém 
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sentença que permite concluir que se eventualmente a parte ingressar 

com demanda cujo conteúdo econômico esteja acima de 20 salários 

mínimos, somente será obrigatória sua representação por profissional 

quando da audiência de instrução do feito, ou na hipótese de pretender 

interpor eventual recurso caso ocorra o julgamento antecipado da lide. 

Diversamente ocorrerá caso o pedido inicial tenha sido formulado por 

advogado e concretizada a exigência prevista no artigo 9º (parte final) da 

Lei 9.099/1995, pois nestas hipóteses torna-se obrigatória a assistência 

nos demais atos, não ficando ao alvedrio da parte escolher as 

solenidades processuais em que será representada pelo seu mandatário. 

De fato, uma vez tendo postulado em nome da parte, deve o profissional 

se fazer presente nas sessões processuais previstas na Lei 9.099/1995, 

já que a parte não possui capacidade postulatória e já se encontra 

devidamente representada. Entendimento mais flexível autorizaria a 

postular no polo ativo do feito dois personagens bem distintos, um 

desprovido de capacidade postulatória e outro devidamente capacitado 

para tanto, realizando entre eles revezamento de atos processuais 

conforme a conveniência de cada um. Realmente, iniciada a demanda por 

advogado devidamente capacitado e seguindo o processo sua marcha em 

decorrência desta específica atuação, compreende este magistrado ser 

vedada à parte autora pessoalmente praticar atos processuais, 

especialmente quando se trata de reclamação que exige a representação 

por meio de advogado por se encontrar acima do teto de 20 salários 

mínimos. O espírito que embebeu o enunciado 36 foi o de mitigar o artigo 9º 

da Lei 9.099/1995 até o momento em que o feito reclame instrução, não 

tendo por escopo flexibilizar a referida norma para permitir a atuação 

simultânea da parte e de seu advogado nas causas acima dos indigitados 

20 salários mínimos. De bom alvitre registrar que tal comportamento tem se 

tornado corriqueiro no âmbito desta comarca, não sendo raras as 

situações em que advogados (vários com escritórios situados em 

comarcas distantes) distribuem numerosas ações em nome das partes, 

ausentando-se das audiências de conciliação, menosprezando este 

relevante ato que se presta a conciliar os litigantes e por fim à rusga 

promovendo a pacificação social, o que fazem por contarem com uma 

interpretação deturpada do enunciado aqui enfocado. Não bastasse isto, 

uma vez conferido o mandato judicial somente é possível a sucessão 

voluntária do procurador mediante observância dos artigos 111 e 112 do 

CPC, ainda que fosse para a parte postular em causa própria, o que 

certamente não era possível no caso vertente. 3. DISPOSITIVO Diante o 

exposto, afasto no caso vertente a incidência do enunciado 36 do 

FONAJE e sustentado pela inteligência extraída dos artigos 9º e 51 (inciso 

I) da Lei 9.099/1995, ambos combinados com os artigos 103, 111 e 112 do 

CPC, e SUGIRO QUE SEJA JULGADO EXTINTO o processo sem julgamento 

de mérito. Tendo em vista que não houve a efetiva ausência da parte 

autora à audiência de conciliação, mas sim de quem detinha poderes para 

postular em seu nome, deixo de condená-la ao pagamento das custas 

judiciais, o que faço com esteio no § 2º, do artigo 51 da Lei 9.099/1995. 

Revogo liminar eventualmente concedida. Sem honorários neste grau de 

jurisdição (art. 55 da Lei nº. 9.099/95). Após o trânsito em julgado, 

arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

(assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. 

Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo 

(a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

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

Processo Número: 1000700-37.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALIA BEZERRA MAIA MARTINS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FORUM DA COMARCA DE BARRA DO GARCAS (INTERESSADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000700-37.2018.811.0004 Pólo Ativo: ROSALIA BEZERRA 

MAIA MARTINS Pólo Passivo: JUIZO DA VARA ESPECIALIZADO DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS-MT Vistos, 

etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da 

Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se 

falar em complexidade suficiente que autorize afastar a competência 

deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações 

preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º 

da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Trata-se de PEDIDO DE ALVARÁ JUDICIAL, formulado por 

ROSALIA BEZERRA MAIA MARTINS, requerendo a autorização para 

levantamento de resíduos de PIS /Rendimentos, deixado pela falecida 

ANTENOR BEZERRA DE NASCIMENTO. Em análise às circunstâncias e 

elementos dos autos, entendo que assiste razão ao requerente, não 

existindo herdeiros menores de idades, autorizando assim o levantamento 

dos valores pleiteados. Com efeito, dispõe a Lei n. 6.858/80 sobre o 

pagamento, aos dependentes ou sucessores, de valores não recebidos 

em vida pelos respectivos titulares: Art. 1°. Os valores devidos pelos 

empregadores aos empregados e os montantes das contas individuais do 

Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do Fundo de Participação 

PIS-PASEP, não recebidos em vida pelos respectivos titulares, serão 

pagos, em quotas iguais, aos dependentes habilitados perante a 

Previdência Social ou na forma da legislação específica dos servidores 

civis e militares, e, na sua falta, aos sucessores previstos na lei civil, 

indicados em alvará judicial, independentemente de inventário ou 

arrolamento. Art. 2°. O disposto nesta Lei se aplica às restituições 

relativas ao Imposto de Renda e outros tributos, recolhidos por pessoa 

física, e não existindo outros bens sujeitos a inventário, aos saldos 

bancários e de contas de cadernetas de poupança e fundos de 

investimento de valor até 500 (quinhentas) Obrigações do Tesouro 

Nacional. (grifo nosso). Com efeito, entendo que os valores devem ser 

liberados ao Reclamante. 4. DISPOSITIVO Ante o exposto, determino que o 

saldo credor existente de qualquer resíduo na de PIS/RENDIMENTOS INSS, 

deixado por ANTENOR BEZERRA DE NASCIMENTO, seja pago ao 

requerente ROSALIA BEZERRA MAIA MARTINS, expedindo-se alvará, com 

as cautelas necessárias. Sem custas e honorários, conforme disposto 

nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após trânsito em julgado, 

arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

(assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. 

Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo 

(a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000064-71.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO SOUSA LUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS DE MORAIS OLIVEIRA OAB - GO0034487A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG0109730A 

(ADVOGADO(A))

ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA OAB - MG0086844A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000064-71.2018.811.0004 Pólo Ativo: PAULO ROBERTO 

SOUSA LUZ Pólo Passivo: ANHANGUERA EDUCACIONAL 

PARTICIPACOES S/A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, 

nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. 

PRELIMINARES Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 
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demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 3. 

MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz 

adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade, como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: 

"O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, 

quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, 

nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, 

onde afirma a parte autora em resumo, que possuía uma divida coma 

reclamada, QUITANDO seu debito em 18.12.2018, vez que seu nome 

estava negativado e necessitava do nome sem pendências financeiras, 

aduz que mais de 30 dias até o ingresso da ação não havia conseguido 

que a ré removesse de forma administrativa. Na contestação, a 

Reclamada alega que a instituição arrecadadora não havia repassado que 

o autor teria feito o pagamento e não poderia retirar seu nome dos 

cadastros, sendo que quando foi incluído devidamente, requer a 

improcedência da inicial. No caso, entendo que caberia a reclamada após 

confirmar o pagamento, removesse de imediato o nome do autor dos 

cadastros de restrição de crédito, o que não o fez, necessitando o autor 

ingressar judicialmente. Assim, em que pese as alegações da parte 

Reclamada, verifico que o autor sofreu constrangimento pela restrição 

indevida. 3.1. DO DANO MORAL No que tange ao pedido de reparação a 

titulo de dano moral, entendo que a conduta da reclamada causou sim 

abalo moral ao Reclamante, abalo esse passível de indenização, posto que 

as cobranças indevidas geram aborrecimentos diversos de mero 

dissabor, uma vez que frustam a relação de consumo e confiança entre a 

promovente e a Promovida. É a orientação do Superior Tribunal de Justiça 

no sentido de que "a inércia do credor em promover a atualização dos 

dados cadastrais, apontando o pagamento, e consequentemente, o 

cancelamento do registro indevido, gera o dever de indenizar, 

independentemente da prova do abalo sofrido pelo autor, sob forma de 

dano presumido" (STJ-RESP Nº 1.149.998 - RS - Relatora: Min. Nancy 

Andrighi- DJ: 07/08/2012). Nesse sentido: DANOS MORAIS - 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO- APÓS PAGAMENTO DA DÍVIDA - DANO COMPROVADO - 

ORIENTAÇÃO DO STJ- FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO- CARÁTER 

PEDAGÓGICO - Segundo a mais moderna orientação do colendo Superior 

Tribunal de Justiça, "a inércia do credor em promover a atualização dos 

dados cadastrais, apontando o pagamento, e consequentemente, o 

cancelamento do registro indevido, gera o dever de indenizar, 

independentemente da prova do abalo sofrido pelo autor, sob forma de 

dano presumido" (STJ-RESP Nº 1.149.998 - RS - Relatora: Min. Nancy 

Andrighi- DJ: 07/08/2012). - A indenização por danos morais deve ser 

fixada dentro dos parâmetros de punição do ofensor e compensação do 

ofendido pelos danos sofridos, sem ocasionar enriquecimento ilícito e nem 

estimulação de repetição do ato do ofensor, em face do caráter 

pedagógico da medida. (TJ-MG - AC: 10024121043889001 MG , Relator: 

Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 30/01/2014, Câmaras 

Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/02/2014) O dano 

moral decorrente da indevida inscrição do nome do devedor em cadastro 

de maus pagadores deve ser ressarcido pelo dano moral 

independentemente da comprovação da ocorrência de efetivos prejuízos 

patrimoniais. Sobre o assunto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA 

FIXA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEVIDA 

NEGATIVAÇÃO EM SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL 

CONFIGURADO, A ENSEJAR O DIREITO À REPARAÇÃO. REDUÇÃO 

VALOR INDENIZATÓRIO PARA MELHOR ATENDER À RAZOABILIDADE. 

RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO, PREJUDICADO O APELO 

ADESIVO. Restou incontroversa a ocorrência da negativação do nome da 

autora em serviço de proteção ao crédito, providência que se mostrou 

indevida, ante a constatação de que não havia débito pendente. O dano 

moral se apresenta inequívoco, diante do simples fato da anotação, 

ensejando o direito à reparação. Reputa-se mais razoável, no caso, a 

fixação do valor indenizatório em R$ 4.000,00, montante a ser corrigido a 

partir da prolação da sentença e acrescido de juros de mora a contar da 

c i t a ç ã o .  ( T J - S P  -  A P L :  1 2 9 5 9 5 8 2 0 1 0 8 2 6 0 0 3 2  S P 

0012959-58.2010.8.26.0032, Relator: Antonio Rigolin, Data de Julgamento: 

31/07/2012, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

31/07/2012) Portanto, restou-se comprovada a responsabilidade na 

conduta da reclamada, pois no sistema do C.D.C., é dever e risco 

profissional do fornecedor de serviços agir corretamente e segundo lhe 

permitem as normas jurídicas imperativas. Não assiste razão a parte ré 

quando diz sobre a inexistência de dano moral indenizável, pois não houve 

ilicitude da sua parte, mas o simples fato da reclamada ter negativado 

INDEVIDAMENTE o nome da reclamante junto ao SPC/SERASA/CARTÓRIO, 

já é suficiente para configurar o dano moral, pois é pacífico na nossa 

jurisprudência que o dano moral não depende de prova, bastando 

comprovação do fato que o causou, mesmo porque, o dano moral apenas 

é presumido, uma vez que é impossível adentrar na subjetividade do outro 

para aferir a sua dor e a sua mágoa. Sobre o assunto: DANO MORAL - 

NOME - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - PROVA DO EFETIVO PREJUÍZO - 

DESNECESSIDADE - VALOR - FIXAÇÃO. 1. A indevida inclusão de nome 

nos órgãos de proteção ao crédito, por dívida inexistente, configura ilícito 

indenizável. 2. A condenação por dano moral independe de prova do 

prejuízo efetivo, por estar relacionado com a afetação do estado de 

espírito daquele que foi ofendido em seu patrimônio imaterial, haja vista a 

repercussão negativa derivada da injusta inclusão de seu nome nos 

órgãos de proteção ao crédito. 3. Na fixação do dano moral, o julgador 

deve levar em conta o grau de constrangimento para a vítima e as 

possibilidades financeiras do ofensor, evitando estipular valor exagerado, 

a ensejar lucro fácil, ou irrisório, a ponto de não servir para coibir novas 

ocorrências.(TJ-MG - AC: 10145110211649001 MG , Relator: Guilherme 

Luciano Baeta Nunes, Data de Julgamento: 18/06/2013, Câmaras Cíveis / 

18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/06/2013) CIVIL E 

PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

PRELIMINAR DE FALTA DE REPRESENTAÇÃO - REJEIÇÃO - PRELIMINAR 

DE COISA JULGADA E FALTA DE INTERESSE DE AGIR - REJEIÇÃO - 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE - 

RESPONSABILIDADE DA EMPRESA DE TELEFONIA - DANO MORAL - 

PROVA DO PREJUÍZO - DESNECESSIDADE - VALOR DA INDENIZAÇÃO - 

CIRCUNSTÂNCIAS E PARÂMETROS NÃO OBSERVADOS - REDUÇÃO - 

CABIMENTO - RECURSO PROVIDO EM PARTE. - Estando a ré devidamente 

representada nos autos por procurador regularmente munido de mandato 

ad judicia outorgado por dois diretores, como autoriza o contrato social, 

não há se falar em falta de representação. - Não se configura coisa 

julgada se a causa de pedir na ação é distinta da causa de pedir da ação 

anterior. -Se as questões argüidas pela parte não foram apreciadas 

quando do julgamento de ações anteriores, cuja causa de pedir foi distinta, 

tal parte possui interesse de agir para propositura de nova ação que visa 

a apreciação de tais questões pelo Judiciário. - A simples negativação 

indevida enseja dano moral e direito à indenização, independente de 

qualquer outra prova, porque neste caso é presumida a ofensa à honra e 

ao bom nome do cidadão. - A suposta fraude de terceiro não isenta de 

responsabilidade o prestador de serviço, sendo que esta circunstância 

apenas influencia na fixação do valor da indenização. - Deve ser reduzido 

o valor da indenização quando incompatível com as circunstâncias do fato 

e com os parâmetros dos Tribunais. - Preliminares rejeitadas e recurso 

provido em parte.(TJ-MG - AC: 10145120646552001 MG , Relator: Márcia 

De Paoli Balbino, Data de Julgamento: 23/05/2013, Câmaras Cíveis / 17ª 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/06/2013) Entretanto, é de se 

salientar que o prejuízo moral experimentado pela Reclamante deve ser 

ressarcido numa soma que não apenas compense a ele a dor e/ou 

sofrimento causado, mas especialmente deve atender às circunstâncias 

do caso em tela, tendo em vista as posses do ofensor e a situação 

pessoal do ofendido, exigindo-se a um só tempo, prudência, razoabilidade 

e severidade. A respeito do valor da indenização por dano moral, a 

orientação jurisprudencial e doutrinária é no sentido de que: No direito 

brasileiro, o arbitramento da indenização do dano moral ficou entregue ao 

prudente arbítrio do Juiz. Portanto, em sendo assim, desinfluente será o 

parâmetro por ele usado na fixação da mesma, desde que leve em conta a 

repercussão social do dano e seja compatível com a situação econômica 

das partes e, portanto, razoável. (Antônio Chaves, Responsabilidade Civil, 
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atualização em matéria de responsabilidade por danos moral, publicada na 

RJ nº. 231, jan./97, p. 11). (grifei e negritei). A reparação civil possui um 

tríplice escopo: indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar 

tanto a compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido quanto a 

punição do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. 

Destarte, entendo que, no caso em análise, levando-se em conta a 

natureza da ofensa, a situação econômica da ofensora e do ofendido, 

bem como as circunstâncias em que os fatos se desenvolveram, plausível 

a fixação da indenização em R$8.000,00 (oito mil reais). 4. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, 

mantendo os efeitos da tutela, para: a) CONDENAR, o Reclamado 

ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A, a pagar a quantia de 

R$8.000,00 (oito mil reais) à titulo de indenização por danos morais 

ocasionados ao Reclamante PAULO ROBERTO SOUSA LUZ, valor com 

incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento 

danoso(Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo INPC devida a partir 

da data da publicação desta sentença (Súmula 362 STJ). b) Como 

consequência da presente sentença, DECLARO inexistente o débito 

oriundo da negativação em discussão no processo. Fica a parte 

condenada ciente de que, após o trânsito em julgado deste ato sentencial, 

se não houver o pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) 

dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o montante 

condenatório, nos termos do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo 

Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Sem 

custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, 

nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado 

digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) 

juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001004-36.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

IRENE RIBEIRO DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001004-36.2018.811.0004 Pólo Ativo: IRENE RIBEIRO DE 

SOUSA Pólo Passivo: BANCO BRADESCO S/A Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) Verifico que a 

matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas 

carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou 

protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, 

onde afirma o reclamante que teve seu nome inserido indevidamente nos 

órgãos de proteção no valor de R$1.129,63, vez que jamais contratou 

nenhum serviço da ré. Na contestação, a Reclamada alega que a divida é 

licita, apresentando DOCUMENTOS, como CONTRATO que comprovam a 

origem da divida, sendo certo que as assinatura são idênticas com os 

documentos apresentados pela autora e assinatura na ata de audiência, 

bem como os documentos apresentados na contratação do plano. Pois 

bem, em analise aos documentos constantes no processo, ainda que 

possível a inversão do ônus da prova, entendo que a parte autora deve 

incumbir-se ao mínimo de comprovar o direito alegado, visto que não é 

permitido a denominada prova negativa em favor da reclamada. Sendo 

assim, diante dos documentos apresentados pela reclamada, entendo 

devida a cobrança em discussão neste processo. Sendo assim, forçoso 

reconhecer que a Reclamada agiu no exercício regular de um direito, nos 

exatos termos do art.188 do Código Civil, in verbis: “Art. 188. Não 

constituem atos ilícitos: I – os praticados em legítima defesa ou no 

exercício regular de um direito”. Logo, ainda que cabível a reparação civil 

em casos de negativação indevida (art. 5º, incisos V e X, da Constituição 

Federal), restou comprovado, na hipótese em apreço, a ausência de 

pagamento pelo Reclamante, razão pela qual não há que se falar em 

ilicitude no procedimento do réu. Assim sendo, in casu, não há que 

falar-se em dano moral a ser indenizado, levando-se em conta que o 

Requerido está acobertado pela excludente da responsabilidade civil 4. DA 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Verifico que o fato da parte autora ingressar com 

ação de ressarcimento moral sabendo que a divida é devida, alterando as 

verdades dos fatos, sob a tentativa de enriquecimento ilícito, configura 

litigância de má-fé. Assim, é indiscutível a litigância de má-fé da parte 

demandante, na medida em que alterou a verdade dos fatos (art. 80, inciso 

II, CPC), comprovando-se a lide temerária. 5. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro 

no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. SUGIRO PELA 

CONDENAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ da parte autora, nos termos do 

artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 do CPC, onde CONDENO ao 

pagamento de 2%(por cento) do valor da causa, em favor da Reclamada. 

Revogo liminar eventualmente concedida. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001088-37.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EDENILTON DE OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001088-37.2018.811.0004 Pólo Ativo: EDENILTON DE OLIVEIRA 

SILVA Pólo Passivo: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROSA . Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência 

do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada 

caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins 

sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo 

poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como 

forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. (destaquei e negritei). Da análise do 

processo, verifico que a parte autora requereu a desistência do processo, 

não havendo empecilho para acolher o pedido. De acordo com o artigo 

487, inciso VIII, do Código de Processo Civil Brasileiro, extingue-se o 

processo sem julgamento do mérito: “VIII – homologar a desistência da 

ação”. Assim, desistindo à parte autora da ação, não há porque a mesma 

prosseguir, uma vez que esta se encerra no momento da homologação de 

sua desistência. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no artigo 

487, VIII do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência 
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da ação, e SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do mérito.. 

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei 

nº. 9.099/95). Revogo liminar eventualmente concedida. Arquive-se. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) 

LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 

40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), 

para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000505-52.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BLAINY DANILO MATOS BARBOSA OAB - MT0016023A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000505-52.2018.811.0004 Pólo ativo: MARCOS ANTONIO DOS 

SANTOS Pólo passivo: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. 

PRELIMINARES Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 3. 

MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz 

adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade, como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: 

"O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, 

quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, 

nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

MORAL, em que a parte autora alega que teve lançado indevidamente seu 

nome nos órgãos de restrição, visto que alugava uma residência 

mudando-se dela em julho/2016 para uma propriedade particular, conforme 

faz prova por faturas em anexo. No entanto dia 19.04.2017, o autor 

dirigiu-se a reclamada pagando todos os débitos e retirando seu nome do 

cadastro antigo, visto que não ocupava mais o imóvel. Meses após tomou 

conhecimento de uma negativação inserida no mês de julho/2017, e 

gerada após o cancelamento do contrato do autor em um valor elevado, 

onde a ré alega ser diferença de consumo (R$2.581,80), e como não 

conseguiu resolver de forma administrativa, ingressou com a presente 

ação. Na contestação, alega que o autor não solicitou anteriormente a 

alteração do cadastro, e que a vistoria foi realizada antes da sua 

solicitação, gerando a fatura em discussão e portanto é legitima. Pois bem, 

em que pese as alegações da parte reclamada verifica-se que a vistoria a 

que se refere foi realizada na mesma data em que o autor solicitou o 

cancelamento da UC do seu nome, e ainda entendo que os valores 

cobrados depois da vistoria não são legítimos, visto que se a residência 

estava desocupada, certo que seria faturado baixo consumo, não sendo 

devido cobrar-lhe diferenças de consumo, sendo ilegítima portanto a 

fatura discutida neste processo. No que concerne à reparação do dano, 

incide a responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do Consumidor 

preceitua em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Não há dúvida de que a conduta da parte requerida 

provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para 

caracterizar o dano moral, uma vez que a requerente teve o crédito 

abalado. Curial enfatizar que o entendimento doutrinário jurisprudencial 

predominante é no sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos 

cadastros restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida 

inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por 

dano moral, independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à 

reputação sofrida pela parte requerente. Nesse sentido: APELAÇÃO 

CIVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. CONTRATOS 

DE CONSUMO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. A inscrição indevida em 

cadastros restritivos de crédito constitui ilícito que gera dano moral in re 

ipsa que dispensa prova da lesão. - Reconhecida a inexistência da dívida 

impõe-se reparação por inscrição negativa indevida. DANO MORAL. 

QUANTIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO. O valor da condenação por dano moral 

deve observar como balizadores o caráter reparatório e punitivo da 

condenação. Não há de que incorrer em excesso que leve ao 

enriquecimento sem causa, tampouco em valor que descure do caráter 

pedagógico-punitivo da medida. - A condenação em valor razoável ao 

caso concreto não merece reparo. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 

70059336545 RS , Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 

18/09/2014, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 23/09/2014) A Turma Recursal de Mato Grosso também tem 

entendimento nesse sentido: RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE 

CONSUMO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - 

INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO - INEXISTÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - FRAUDE - AUSÊNCIA DE PROVAS 

DA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL CARACTERIZADO - SENTENÇA 

MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A inscrição indevida do 

nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, é causa que enseja o 

recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano 

moral in re ipsa e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos 

danos experimentados. Havendo alegação de inexistência de relação 

jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços 

que requereu a negativação do nome do consumidor provar que houve a 

contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, 

o que não restou comprovado. Manutenção da sentença.RI 1135/2013, 

DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, TURMA RECURSAL 

ÚNICA, Julgado em 20/05/2014, Publicado no DJE 09/06/2014) Entretanto, é 

de se salientar que o prejuízo moral experimentado pela Reclamante deve 

ser ressarcido numa soma que não apenas compense a ele a dor e/ou 

sofrimento causado, mas especialmente deve atender às circunstâncias 

do caso em tela, tendo em vista as posses do ofensor e a situação 

pessoal do ofendido, exigindo-se a um só tempo, prudência, razoabilidade 

e severidade. A respeito do valor da indenização por dano moral, a 

orientação jurisprudencial e doutrinária é no sentido de que: No direito 

brasileiro, o arbitramento da indenização do dano moral ficou entregue ao 

prudente arbítrio do Juiz. Portanto, em sendo assim, desinfluente será o 

parâmetro por ele usado na fixação da mesma, desde que leve em conta a 

repercussão social do dano e seja compatível com a situação econômica 

das partes e, portanto, razoável. (Antônio Chaves, Responsabilidade Civil, 

atualização em matéria de responsabilidade por danos moral, publicada na 

RJ nº. 231, jan./97, p. 11). (grifei e negritei). A reparação civil possui um 

tríplice escopo: indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar 

tanto a compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido quanto a 

punição do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. 

Verifico que as demais negativações existentes foram ingressadas com 

outras ações, sendo certo que a única que cabe indenização é a 

presente, pois caberia a autora ter ingressado com apenas uma ação para 

discutir todos os débitos. Destarte, entendo que, no caso em análise, 

levando-se em conta a natureza da ofensa, a situação econômica da 

ofensora e do ofendido, bem como as circunstâncias em que os fatos se 

desenvolveram, plausível a fixação da indenização em R$10.000,00 (dez 

mil reais). 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso 

I, do Código de Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO 

PEDIDO INICIAL, para: a)CONDENAR, o Reclamado ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. a pagar a quantia de 

R$10.000,00 (dez mil reais) à titulo de indenização por danos morais 
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ocasionados ao Reclamante MARCOS ANTONIO DOS SANTOS valor com 

incidência de juros de 1% (um por cento)ao mês, a partir do evento 

danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo INPC devida a partir 

da data da publicação desta sentença (Súmula 362 STJ). Como 

consequência da presente sentença, DECLARO inexistente a relação 

jurídica entre as partes, em discussão nesse processo. Fica a parte 

condenada ciente de que, após o trânsito em julgado deste ato sentencial, 

se não houver o pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) 

dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o montante 

condenatório, nos termos do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme disposto 

nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

(assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. 

Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo 

(a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000051-72.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WILLYAM ANTONIO DUTRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO(A))

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A CRED FIN E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000051-72.2018.811.0004 Pólo Ativo: WILLYAM ANTONIO 

DUTRA DE OLIVEIRA Pólo Passivo: PERNAMBUCANAS FINANCIADORA 

S/A CRED FIN E INVESTIMENTO Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 

2.1. PRELIMINARES Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 3. 

MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz 

adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade, como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: 

"O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, 

quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, 

nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, 

onde afirma a parte autora em resumo, que possuía uma divida com a 

reclamada com vencimento em outubro e foi pago em outubro, no entanto 

seu nome foi negativado em novembro por uma divida já quitada, e apesar 

do esforço a reclamada se recusou a retirar seu nome dos órgãos de 

restrição. O Reclamado na contestação, alega que a inserção do nome do 

autor se deu de forma licita, visto que pagava suas faturas sempre em 

atraso, e portanto a demora para retirada de seu nome não pode ensejar 

reparação moral. Assim, em que pese as alegações da parte Reclamada, 

verifico que o autor sofreu constrangimento pela restrição indevida, visto 

que seu nome foi incluído após o pagamento, e mantido por período 

superior ao esperado. 3.1. DO DANO MORAL No que tange ao pedido de 

reparação a titulo de dano moral, entendo que a conduta da reclamada 

causou sim abalo moral ao Reclamante, abalo esse passível de 

indenização, posto que as cobranças indevidas geram aborrecimentos 

diversos de mero dissabor, uma vez que frustam a relação de consumo e 

confiança entre a promovente e a Promovida. É a orientação do Superior 

Tribunal de Justiça no sentido de que "a inércia do credor em promover a 

atualização dos dados cadastrais, apontando o pagamento, e 

consequentemente, o cancelamento do registro indevido, gera o dever de 

indenizar, independentemente da prova do abalo sofrido pelo autor, sob 

forma de dano presumido" (STJ-RESP Nº 1.149.998 - RS - Relatora: Min. 

Nancy Andrighi- DJ: 07/08/2012). Nesse sentido: DANOS MORAIS - 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO- APÓS PAGAMENTO DA DÍVIDA - DANO COMPROVADO - 

ORIENTAÇÃO DO STJ- FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO- CARÁTER 

PEDAGÓGICO - Segundo a mais moderna orientação do colendo Superior 

Tribunal de Justiça, "a inércia do credor em promover a atualização dos 

dados cadastrais, apontando o pagamento, e consequentemente, o 

cancelamento do registro indevido, gera o dever de indenizar, 

independentemente da prova do abalo sofrido pelo autor, sob forma de 

dano presumido" (STJ-RESP Nº 1.149.998 - RS - Relatora: Min. Nancy 

Andrighi- DJ: 07/08/2012). - A indenização por danos morais deve ser 

fixada dentro dos parâmetros de punição do ofensor e compensação do 

ofendido pelos danos sofridos, sem ocasionar enriquecimento ilícito e nem 

estimulação de repetição do ato do ofensor, em face do caráter 

pedagógico da medida. (TJ-MG - AC: 10024121043889001 MG , Relator: 

Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 30/01/2014, Câmaras 

Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/02/2014) O dano 

moral decorrente da indevida inscrição do nome do devedor em cadastro 

de maus pagadores deve ser ressarcido pelo dano moral 

independentemente da comprovação da ocorrência de efetivos prejuízos 

patrimoniais. Sobre o assunto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA 

FIXA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEVIDA 

NEGATIVAÇÃO EM SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL 

CONFIGURADO, A ENSEJAR O DIREITO À REPARAÇÃO. REDUÇÃO 

VALOR INDENIZATÓRIO PARA MELHOR ATENDER À RAZOABILIDADE. 

RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO, PREJUDICADO O APELO 

ADESIVO. Restou incontroversa a ocorrência da negativação do nome da 

autora em serviço de proteção ao crédito, providência que se mostrou 

indevida, ante a constatação de que não havia débito pendente. O dano 

moral se apresenta inequívoco, diante do simples fato da anotação, 

ensejando o direito à reparação. Reputa-se mais razoável, no caso, a 

fixação do valor indenizatório em R$ 4.000,00, montante a ser corrigido a 

partir da prolação da sentença e acrescido de juros de mora a contar da 

c i t a ç ã o .  ( T J - S P  -  A P L :  1 2 9 5 9 5 8 2 0 1 0 8 2 6 0 0 3 2  S P 

0012959-58.2010.8.26.0032, Relator: Antonio Rigolin, Data de Julgamento: 

31/07/2012, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

31/07/2012) Portanto, restou-se comprovada a responsabilidade na 

conduta da reclamada, pois no sistema do C.D.C., é dever e risco 

profissional do fornecedor de serviços agir corretamente e segundo lhe 

permitem as normas jurídicas imperativas. Não assiste razão a parte ré 

quando diz sobre a inexistência de dano moral indenizável, pois não houve 

ilicitude da sua parte, mas o simples fato da reclamada ter negativado 

INDEVIDAMENTE o nome da reclamante junto ao SPC/SERASA/CARTÓRIO, 

já é suficiente para configurar o dano moral, pois é pacífico na nossa 

jurisprudência que o dano moral não depende de prova, bastando 

comprovação do fato que o causou, mesmo porque, o dano moral apenas 

é presumido, uma vez que é impossível adentrar na subjetividade do outro 

para aferir a sua dor e a sua mágoa. Sobre o assunto: DANO MORAL - 

NOME - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - PROVA DO EFETIVO PREJUÍZO - 

DESNECESSIDADE - VALOR - FIXAÇÃO. 1. A indevida inclusão de nome 

nos órgãos de proteção ao crédito, por dívida inexistente, configura ilícito 

indenizável. 2. A condenação por dano moral independe de prova do 

prejuízo efetivo, por estar relacionado com a afetação do estado de 

espírito daquele que foi ofendido em seu patrimônio imaterial, haja vista a 

repercussão negativa derivada da injusta inclusão de seu nome nos 

órgãos de proteção ao crédito. 3. Na fixação do dano moral, o julgador 

deve levar em conta o grau de constrangimento para a vítima e as 

possibilidades financeiras do ofensor, evitando estipular valor exagerado, 

a ensejar lucro fácil, ou irrisório, a ponto de não servir para coibir novas 

ocorrências.(TJ-MG - AC: 10145110211649001 MG , Relator: Guilherme 

Luciano Baeta Nunes, Data de Julgamento: 18/06/2013, Câmaras Cíveis / 

18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/06/2013) CIVIL E 

PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

PRELIMINAR DE FALTA DE REPRESENTAÇÃO - REJEIÇÃO - PRELIMINAR 

DE COISA JULGADA E FALTA DE INTERESSE DE AGIR - REJEIÇÃO - 
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NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE - 

RESPONSABILIDADE DA EMPRESA DE TELEFONIA - DANO MORAL - 

PROVA DO PREJUÍZO - DESNECESSIDADE - VALOR DA INDENIZAÇÃO - 

CIRCUNSTÂNCIAS E PARÂMETROS NÃO OBSERVADOS - REDUÇÃO - 

CABIMENTO - RECURSO PROVIDO EM PARTE. - Estando a ré devidamente 

representada nos autos por procurador regularmente munido de mandato 

ad judicia outorgado por dois diretores, como autoriza o contrato social, 

não há se falar em falta de representação. - Não se configura coisa 

julgada se a causa de pedir na ação é distinta da causa de pedir da ação 

anterior. -Se as questões argüidas pela parte não foram apreciadas 

quando do julgamento de ações anteriores, cuja causa de pedir foi distinta, 

tal parte possui interesse de agir para propositura de nova ação que visa 

a apreciação de tais questões pelo Judiciário. - A simples negativação 

indevida enseja dano moral e direito à indenização, independente de 

qualquer outra prova, porque neste caso é presumida a ofensa à honra e 

ao bom nome do cidadão. - A suposta fraude de terceiro não isenta de 

responsabilidade o prestador de serviço, sendo que esta circunstância 

apenas influencia na fixação do valor da indenização. - Deve ser reduzido 

o valor da indenização quando incompatível com as circunstâncias do fato 

e com os parâmetros dos Tribunais. - Preliminares rejeitadas e recurso 

provido em parte.(TJ-MG - AC: 10145120646552001 MG , Relator: Márcia 

De Paoli Balbino, Data de Julgamento: 23/05/2013, Câmaras Cíveis / 17ª 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/06/2013) Entretanto, é de se 

salientar que o prejuízo moral experimentado pela Reclamante deve ser 

ressarcido numa soma que não apenas compense a ele a dor e/ou 

sofrimento causado, mas especialmente deve atender às circunstâncias 

do caso em tela, tendo em vista as posses do ofensor e a situação 

pessoal do ofendido, exigindo-se a um só tempo, prudência, razoabilidade 

e severidade. A respeito do valor da indenização por dano moral, a 

orientação jurisprudencial e doutrinária é no sentido de que: No direito 

brasileiro, o arbitramento da indenização do dano moral ficou entregue ao 

prudente arbítrio do Juiz. Portanto, em sendo assim, desinfluente será o 

parâmetro por ele usado na fixação da mesma, desde que leve em conta a 

repercussão social do dano e seja compatível com a situação econômica 

das partes e, portanto, razoável. (Antônio Chaves, Responsabilidade Civil, 

atualização em matéria de responsabilidade por danos moral, publicada na 

RJ nº. 231, jan./97, p. 11). (grifei e negritei). A reparação civil possui um 

tríplice escopo: indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar 

tanto a compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido quanto a 

punição do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. 

Destarte, entendo que, no caso em análise, levando-se em conta a 

natureza da ofensa, a situação econômica da ofensora e do ofendido, 

bem como as circunstâncias em que os fatos se desenvolveram, plausível 

a fixação da indenização em R$10.000,00 (dez mil reais). 4. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, 

mantendo os efeitos da tutela, para: a) CONDENAR, o Reclamado 

PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A CRED FIN E INVESTIMENTO, a 

pagar a quantia de R$10.000,00 (dez mil reais) à titulo de indenização por 

danos morais ocasionados ao Reclamante WILLYAM ANTONIO DUTRA DE 

OLIVEIRA, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a 

partir do evento danoso(Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo 

INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 362 

STJ). b) Como consequência da presente sentença, DECLARO inexistente 

o débito oriundo da negativação em discussão no processo. Fica a parte 

condenada ciente de que, após o trânsito em julgado deste ato sentencial, 

se não houver o pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) 

dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o montante 

condenatório, nos termos do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo 

Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Sem 

custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, 

nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado 

digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) 

juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000198-98.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE REGINA LANGER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SS COMERCIO DE COSMETICOS E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP0117417A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000198-98.2018.811.0004 Pólo Ativo: VIVIANE REGINA 

LANGER Pólo Passivo: SS COMERCIO DE COSMETICOS E PRODUTOS DE 

HIGIENE PESSOAL LTDA Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 

2.1. PRELIMINARES Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 3. 

MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz 

adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade, como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: 

"O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, 

quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, 

nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, 

onde afirma o reclamante que teve seu nome inserido indevidamente nos 

órgãos de proteção no valor de R$488,02, vez que jamais contratou 

nenhum serviço da ré. Na contestação, a Reclamada alega que a divida é 

licita, apresentando DOCUMENTOS, como CONTRATO que comprovam a 

origem da divida, sendo certo que as assinatura são idênticas com os 

documentos apresentados pela autora e assinatura na ata de audiência, 

bem como os documentos apresentados na contratação do plano. Pois 

bem, em analise aos documentos constantes no processo, ainda que 

possível a inversão do ônus da prova, entendo que a parte autora deve 

incumbir-se ao mínimo de comprovar o direito alegado, visto que não é 

permitido a denominada prova negativa em favor da reclamada. Sendo 

assim, diante dos documentos apresentados pela reclamada, entendo 

devida a cobrança em discussão neste processo. Sendo assim, forçoso 

reconhecer que a Reclamada agiu no exercício regular de um direito, nos 

exatos termos do art.188 do Código Civil, in verbis: “Art. 188. Não 

constituem atos ilícitos: I – os praticados em legítima defesa ou no 

exercício regular de um direito”. Logo, ainda que cabível a reparação civil 

em casos de negativação indevida (art. 5º, incisos V e X, da Constituição 

Federal), restou comprovado, na hipótese em apreço, a ausência de 

pagamento pelo Reclamante, razão pela qual não há que se falar em 

ilicitude no procedimento do réu. Assim sendo, in casu, não há que 

falar-se em dano moral a ser indenizado, levando-se em conta que o 

Requerido está acobertado pela excludente da responsabilidade civil 4. DA 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Verifico que o fato da parte autora ingressar com 

ação de ressarcimento moral sabendo que a divida é devida, alterando as 

verdades dos fatos, sob a tentativa de enriquecimento ilícito, configura 

litigância de má-fé. Assim, é indiscutível a litigância de má-fé da parte 

demandante, na medida em que alterou a verdade dos fatos (art. 80, inciso 

II, CPC), comprovando-se a lide temerária. 5. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro 

no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. SUGIRO PELA 

CONDENAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ da parte autora, nos termos do 

artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 do CPC, onde CONDENO ao 

pagamento de 2%(por cento) do valor da causa, em favor da Reclamada. 

Revogo liminar eventualmente concedida. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito 
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em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001571-67.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DE QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001571-67.2018.811.0004 Pólo ativo: JOSE DE QUEIROZ Pólo 

passivo: TELEFONICA BRASIL S.A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo 

Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de 

fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao 

bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil(2016). 

Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO MORAL, em que a parte 

autora alega que teve lançado indevidamente seu nome nos órgãos de 

restrição no valor de R$134,16, visto que nunca contratou a reclamada. 

Na contestação, a Reclamada alega que inexiste dever de indenizar, 

porém não apresenta nenhum documento apto a comprovar a origem da 

divida, como contrato de origem da divida. Infere-se, portanto, que ocorreu 

a utilização indevida dos dados pessoais da parte Autora, restando 

configurada a falha na prestação de serviço praticada pela parte 

reclamada, visto que a ela caberia a analise dos documentos a fim de 

evitar esse tipo de ocorrência. No que concerne à reparação do dano, 

incide a responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do Consumidor 

preceitua em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Não há dúvida de que a conduta da parte requerida 

provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para 

caracterizar o dano moral, uma vez que a requerente teve o crédito 

abalado. Curial enfatizar que o entendimento doutrinário jurisprudencial 

predominante é no sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos 

cadastros restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida 

inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por 

dano moral, independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à 

reputação sofrida pela parte requerente. Nesse sentido: APELAÇÃO 

CIVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. CONTRATOS 

DE CONSUMO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. A inscrição indevida em 

cadastros restritivos de crédito constitui ilícito que gera dano moral in re 

ipsa que dispensa prova da lesão. - Reconhecida a inexistência da dívida 

impõe-se reparação por inscrição negativa indevida. DANO MORAL. 

QUANTIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO. O valor da condenação por dano moral 

deve observar como balizadores o caráter reparatório e punitivo da 

condenação. Não há de que incorrer em excesso que leve ao 

enriquecimento sem causa, tampouco em valor que descure do caráter 

pedagógico-punitivo da medida. - A condenação em valor razoável ao 

caso concreto não merece reparo. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 

70059336545 RS , Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 

18/09/2014, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 23/09/2014) A Turma Recursal de Mato Grosso também tem 

entendimento nesse sentido: RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE 

CONSUMO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - 

INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO - INEXISTÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - FRAUDE - AUSÊNCIA DE PROVAS 

DA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL CARACTERIZADO - SENTENÇA 

MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A inscrição indevida do 

nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, é causa que enseja o 

recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano 

moral in re ipsa e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos 

danos experimentados. Havendo alegação de inexistência de relação 

jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços 

que requereu a negativação do nome do consumidor provar que houve a 

contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, 

o que não restou comprovado. Manutenção da sentença.RI 1135/2013, 

DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, TURMA RECURSAL 

ÚNICA, Julgado em 20/05/2014, Publicado no DJE 09/06/2014) Entretanto, é 

de se salientar que o prejuízo moral experimentado pela Reclamante deve 

ser ressarcido numa soma que não apenas compense a ele a dor e/ou 

sofrimento causado, mas especialmente deve atender às circunstâncias 

do caso em tela, tendo em vista as posses do ofensor e a situação 

pessoal do ofendido, exigindo-se a um só tempo, prudência, razoabilidade 

e severidade. A respeito do valor da indenização por dano moral, a 

orientação jurisprudencial e doutrinária é no sentido de que: No direito 

brasileiro, o arbitramento da indenização do dano moral ficou entregue ao 

prudente arbítrio do Juiz. Portanto, em sendo assim, desinfluente será o 

parâmetro por ele usado na fixação da mesma, desde que leve em conta a 

repercussão social do dano e seja compatível com a situação econômica 

das partes e, portanto, razoável. (Antônio Chaves, Responsabilidade Civil, 

atualização em matéria de responsabilidade por danos moral, publicada na 

RJ nº. 231, jan./97, p. 11). (grifei e negritei). A reparação civil possui um 

tríplice escopo: indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar 

tanto a compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido quanto a 

punição do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. 

Verifico que as demais negativações existentes foram ingressadas com 

outras ações, sendo certo que a única que cabe indenização é a 

presente, pois caberia a autora ter ingressado com apenas uma ação para 

discutir todos os débitos. Destarte, entendo que, no caso em análise, 

levando-se em conta a natureza da ofensa, a situação econômica da 

ofensora e do ofendido, bem como as circunstâncias em que os fatos se 

desenvolveram, plausível a fixação da indenização em R$10.000,00 (dez 

mil reais). 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso 

I, do Código de Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO 

PEDIDO INICIAL, para: a)CONDENAR, o Reclamado TELEFONICA BRASIL 

S.A. a pagar a quantia de R$10.000,00 (dez mil reais) à titulo de 

indenização por danos morais ocasionados ao Reclamante JOSE DE 

QUEIROZ valor com incidência de juros de 1% (um por cento)ao mês, a 

partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo 

INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 362 

STJ). Como consequência da presente sentença, DECLARO inexistente a 

relação jurídica entre as partes, em discussão nesse processo. Fica a 

parte condenada ciente de que, após o trânsito em julgado deste ato 

sentencial, se não houver o pagamento voluntário do débito, no prazo de 

15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o montante 

condenatório, nos termos do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme disposto 

nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

(assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. 

Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo 
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(a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001619-26.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ORIVELTON FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO CORBUCCI OAB - MT0015002A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001619-26.2018.811.0004 Pólo Ativo: ORIVELTON FERREIRA 

DA SILVA Pólo Passivo: BANCO DO BRASDESCO S/A Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de 

fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao 

bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil(2016). 

Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, onde afirma a parte autora 

em resumo, que possuía uma divida com a reclamada quitando em 

26.06.2018, no entanto até 18.09.2018, a reclamada ainda não retirou o 

nome do autor dos órgãos de proteção. Na contestação, o reclamado 

alega que a divida que o autor pagou se refere a credito pessoal, e que a 

negativação se trata de dividas de cartão de crédito, pugnando pela 

improcedência da inicial. Na impugnação o autor alega má-fé do 

reclamado, visto que somente possuiu divida de cartão de credito, e que 

valor pago foi referente a negociação do cartão, tanto que o réu não 

apresenta nenhum outro documento de divida além do cartão já informado 

pelo autor. Pois bem, verifica-se que o reclamado não comprova outro 

debito do autor além do cartão já discutido na inicial, em que informa o 

pagamento. Assim, em que pese as alegações da parte Reclamada, 

verifico que o autor sofreu constrangimento pela restrição indevida. 3.1. 

DO DANO MORAL No que tange ao pedido de reparação a titulo de dano 

moral, entendo que a conduta da reclamada causou sim abalo moral ao 

Reclamante, abalo esse passível de indenização, posto que as cobranças 

indevidas geram aborrecimentos diversos de mero dissabor, uma vez que 

frustam a relação de consumo e confiança entre a promovente e a 

Promovida. É a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de 

que "a inércia do credor em promover a atualização dos dados cadastrais, 

apontando o pagamento, e consequentemente, o cancelamento do registro 

indevido, gera o dever de indenizar, independentemente da prova do abalo 

sofrido pelo autor, sob forma de dano presumido" (STJ-RESP Nº 1.149.998 

- RS - Relatora: Min. Nancy Andrighi- DJ: 07/08/2012). Nesse sentido: 

DANOS MORAIS - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO- APÓS PAGAMENTO DA DÍVIDA - DANO 

COMPROVADO - ORIENTAÇÃO DO STJ- FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO- 

CARÁTER PEDAGÓGICO - Segundo a mais moderna orientação do 

colendo Superior Tribunal de Justiça, "a inércia do credor em promover a 

atualização dos dados cadastrais, apontando o pagamento, e 

consequentemente, o cancelamento do registro indevido, gera o dever de 

indenizar, independentemente da prova do abalo sofrido pelo autor, sob 

forma de dano presumido" (STJ-RESP Nº 1.149.998 - RS - Relatora: Min. 

Nancy Andrighi- DJ: 07/08/2012). - A indenização por danos morais deve 

ser fixada dentro dos parâmetros de punição do ofensor e compensação 

do ofendido pelos danos sofridos, sem ocasionar enriquecimento ilícito e 

nem estimulação de repetição do ato do ofensor, em face do caráter 

pedagógico da medida. (TJ-MG - AC: 10024121043889001 MG , Relator: 

Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 30/01/2014, Câmaras 

Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/02/2014) O dano 

moral decorrente da indevida inscrição do nome do devedor em cadastro 

de maus pagadores deve ser ressarcido pelo dano moral 

independentemente da comprovação da ocorrência de efetivos prejuízos 

patrimoniais. Sobre o assunto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA 

FIXA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEVIDA 

NEGATIVAÇÃO EM SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL 

CONFIGURADO, A ENSEJAR O DIREITO À REPARAÇÃO. REDUÇÃO 

VALOR INDENIZATÓRIO PARA MELHOR ATENDER À RAZOABILIDADE. 

RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO, PREJUDICADO O APELO 

ADESIVO. Restou incontroversa a ocorrência da negativação do nome da 

autora em serviço de proteção ao crédito, providência que se mostrou 

indevida, ante a constatação de que não havia débito pendente. O dano 

moral se apresenta inequívoco, diante do simples fato da anotação, 

ensejando o direito à reparação. Reputa-se mais razoável, no caso, a 

fixação do valor indenizatório em R$ 4.000,00, montante a ser corrigido a 

partir da prolação da sentença e acrescido de juros de mora a contar da 

c i t a ç ã o .  ( T J - S P  -  A P L :  1 2 9 5 9 5 8 2 0 1 0 8 2 6 0 0 3 2  S P 

0012959-58.2010.8.26.0032, Relator: Antonio Rigolin, Data de Julgamento: 

31/07/2012, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

31/07/2012) Portanto, restou-se comprovada a responsabilidade na 

conduta da reclamada, pois no sistema do C.D.C., é dever e risco 

profissional do fornecedor de serviços agir corretamente e segundo lhe 

permitem as normas jurídicas imperativas. Não assiste razão a parte ré 

quando diz sobre a inexistência de dano moral indenizável, pois não houve 

ilicitude da sua parte, mas o simples fato da reclamada ter negativado 

INDEVIDAMENTE o nome da reclamante junto ao SPC/SERASA/CARTÓRIO, 

já é suficiente para configurar o dano moral, pois é pacífico na nossa 

jurisprudência que o dano moral não depende de prova, bastando 

comprovação do fato que o causou, mesmo porque, o dano moral apenas 

é presumido, uma vez que é impossível adentrar na subjetividade do outro 

para aferir a sua dor e a sua mágoa. Sobre o assunto: DANO MORAL - 

NOME - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - PROVA DO EFETIVO PREJUÍZO - 

DESNECESSIDADE - VALOR - FIXAÇÃO. 1. A indevida inclusão de nome 

nos órgãos de proteção ao crédito, por dívida inexistente, configura ilícito 

indenizável. 2. A condenação por dano moral independe de prova do 

prejuízo efetivo, por estar relacionado com a afetação do estado de 

espírito daquele que foi ofendido em seu patrimônio imaterial, haja vista a 

repercussão negativa derivada da injusta inclusão de seu nome nos 

órgãos de proteção ao crédito. 3. Na fixação do dano moral, o julgador 

deve levar em conta o grau de constrangimento para a vítima e as 

possibilidades financeiras do ofensor, evitando estipular valor exagerado, 

a ensejar lucro fácil, ou irrisório, a ponto de não servir para coibir novas 

ocorrências.(TJ-MG - AC: 10145110211649001 MG , Relator: Guilherme 

Luciano Baeta Nunes, Data de Julgamento: 18/06/2013, Câmaras Cíveis / 

18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/06/2013) CIVIL E 

PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

PRELIMINAR DE FALTA DE REPRESENTAÇÃO - REJEIÇÃO - PRELIMINAR 

DE COISA JULGADA E FALTA DE INTERESSE DE AGIR - REJEIÇÃO - 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE - 

RESPONSABILIDADE DA EMPRESA DE TELEFONIA - DANO MORAL - 

PROVA DO PREJUÍZO - DESNECESSIDADE - VALOR DA INDENIZAÇÃO - 

CIRCUNSTÂNCIAS E PARÂMETROS NÃO OBSERVADOS - REDUÇÃO - 

CABIMENTO - RECURSO PROVIDO EM PARTE. - Estando a ré devidamente 

representada nos autos por procurador regularmente munido de mandato 

ad judicia outorgado por dois diretores, como autoriza o contrato social, 

não há se falar em falta de representação. - Não se configura coisa 

julgada se a causa de pedir na ação é distinta da causa de pedir da ação 

anterior. -Se as questões argüidas pela parte não foram apreciadas 

quando do julgamento de ações anteriores, cuja causa de pedir foi distinta, 

tal parte possui interesse de agir para propositura de nova ação que visa 

a apreciação de tais questões pelo Judiciário. - A simples negativação 

indevida enseja dano moral e direito à indenização, independente de 
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qualquer outra prova, porque neste caso é presumida a ofensa à honra e 

ao bom nome do cidadão. - A suposta fraude de terceiro não isenta de 

responsabilidade o prestador de serviço, sendo que esta circunstância 

apenas influencia na fixação do valor da indenização. - Deve ser reduzido 

o valor da indenização quando incompatível com as circunstâncias do fato 

e com os parâmetros dos Tribunais. - Preliminares rejeitadas e recurso 

provido em parte.(TJ-MG - AC: 10145120646552001 MG , Relator: Márcia 

De Paoli Balbino, Data de Julgamento: 23/05/2013, Câmaras Cíveis / 17ª 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/06/2013) Entretanto, é de se 

salientar que o prejuízo moral experimentado pela Reclamante deve ser 

ressarcido numa soma que não apenas compense a ele a dor e/ou 

sofrimento causado, mas especialmente deve atender às circunstâncias 

do caso em tela, tendo em vista as posses do ofensor e a situação 

pessoal do ofendido, exigindo-se a um só tempo, prudência, razoabilidade 

e severidade. A respeito do valor da indenização por dano moral, a 

orientação jurisprudencial e doutrinária é no sentido de que: No direito 

brasileiro, o arbitramento da indenização do dano moral ficou entregue ao 

prudente arbítrio do Juiz. Portanto, em sendo assim, desinfluente será o 

parâmetro por ele usado na fixação da mesma, desde que leve em conta a 

repercussão social do dano e seja compatível com a situação econômica 

das partes e, portanto, razoável. (Antônio Chaves, Responsabilidade Civil, 

atualização em matéria de responsabilidade por danos moral, publicada na 

RJ nº. 231, jan./97, p. 11). (grifei e negritei). A reparação civil possui um 

tríplice escopo: indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar 

tanto a compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido quanto a 

punição do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. 

Destarte, entendo que, no caso em análise, levando-se em conta a 

natureza da ofensa, a situação econômica da ofensora e do ofendido, 

bem como as circunstâncias em que os fatos se desenvolveram, plausível 

a fixação da indenização em R$10.000,00 (dez mil reais). 4. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, 

mantendo os efeitos da tutela, para: a) CONDENAR, o Reclamado BANCO 

DO BRADESCO S/A, a pagar a quantia de R$10.000,00 (dez mil reais) à 

titulo de indenização por danos morais ocasionados ao Reclamante 

ORIVELTON FERREIRA DA SILVA, valor com incidência de juros de 1% 

(um por cento) ao mês, a partir do evento danoso(Súmula 54 do STJ) e 

correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta 

sentença (Súmula 362 STJ). b) Como consequência da presente 

sentença, DECLARO inexistente o débito oriundo da negativação em 

discussão no processo. Fica a parte condenada ciente de que, após o 

trânsito em julgado deste ato sentencial, se não houver o pagamento 

voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% 

(dez por cento) sobre o montante condenatório, nos termos do artigo 523 

e seus parágrafos, do Novo Código de Processo Civil. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se. Sem custas e honorários, conforme disposto nos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000896-07.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

IVANI DUARTE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELISIA HELENA DE MELO MARTINI OAB - RN1853 (ADVOGADO(A))

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº. 1000896-07.2018.811.0004 Pólo Ativo: IVANI DUARTE MORAES 

Pólo Passivo: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se 

da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade, 

amparada na Lei. (destaquei e negritei). Trata-se de ação de indenização 

por danos morais, e verifico que as partes transigiram sobre o objeto 

desta lide, conforme acordo apresentado cuja cláusulas estão 

devidamente regulares. Certo é que se mostra lícito às partes buscarem a 

finalização de demandas mediante concessões mútuas, inclusive, 

dispensando o magistrado de julgar as diversas questões postas nos 

autos, cabendo verificar apenas e tão-somente a satisfação dos 

requisitos formais do negócio jurídico, homologando a manifestação da 

vontade apresentada pelas partes. Com efeito, a sentença homologatória 

de conciliação ou de transação é título executivo judicial, possuindo ela 

eficácia da sentença com mérito. Assim, considerando o processo 

instruído para eventual homologação, merece acolhimento a pretensão das 

partes. Nesse sentido: APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ACORDO. 

HOMOLOGAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 

Celebrado acordo no bojo do processo de conhecimento é perfeitamente 

possível a sua extinção com resolução de mérito, nos termos do artigo 

269, inciso III, do Código de Processo Civil. (TJ-MG - AC: 

10349090240566002 MG , Relator: Tiago Pinto, Data de Julgamento: 

13/06/2013, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

21/06/2013) Assim, sendo a matéria desta lide relacionada a direito 

disponível e as partes são capazes, não verifico empecilho à 

homologação do acordo apresentado. Com efeito, a reclamada apresenta 

comprovante de deposito judicial do valor do acordo, e ainda a parte 

autora, requer a expedição do alvará com consequente extinção do 

processo, o que deve ser acolhido. 3. DISPOSITIVO Isto Posto, 

HOMOLOGO POR SENTENÇA o acordo efetuado entre as partes, para que 

surta seus efeitos jurídicos e legais, e consequentemente com fulcro no 

artigo 487,III do Novo Código de Processo Civil, SUGIRO QUE SEJA 

EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito ante o cumprimento da 

obrigação. Expeça-se alvará para liberação dos valores depositados em 

favor da parte autora, conforme conta bancária do patrono apresentada 

nos autos. Após o trânsito, arquive-se. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002217-14.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZAMA SOUZA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO(A))

LILIANE FERREIRA SOUSA OAB - MT0014817A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS 

MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA III - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI OAB - SP0357590A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1002217-14.2017.811.0004 Pólo Ativo: ELIZAMA SOUZA DA 

SILVA Pólo Passivo: FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS 

CREDITORIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA III - NAO PADRONIZADO 

Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 

38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se 

da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade, 

amparada na Lei. (destaquei e negritei). Evidenciado, a meu sentir, o total 

desinteresse na causa por parte do requerente, vez que deixou de 

comparecer ou apresentar justificativa que comprovasse sua ausência na 

audiência de conciliação. O fato do não comparecimento pelo réu 

acarretaria a revelia, já no caso da parte autora acarreta a contumácia, 
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que, no caso, deve ser aplicada. Portanto, como a parte autora foi intimado 

a comparecer em audiência e ficou inerte, o processo deve ser extinto por 

falta de interesse de agir. Vejamos entendimento jurisprudencial nesse 

sentido: PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE 

PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO DO PROCESSO. CITAÇÃO. 

EVIDENCIADA A CONTUMÁCIA DA AUTORA EM PROMOVER A CITAÇÃO 

DO RÉU, APÓS A REGULAR INTIMAÇÃO DO PATRONO PARA 

IMPULSIONAR O FEITO, É DE RIGOR A EXTINÇÃO DO PROCESSO COM 

FULCRO NO ART. 267, IV, DO CPC. A OBEDIÊNCIA AOS PRAZOS 

PROCESSUAIS ATENDE AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO 

PROCESSO, DISCIPLINADO NO ARTIGO 5º, LXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL. CONSTITUIÇÃO 267 IV CPC 5º LXXVIII CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL (35651620088070003 DF 0003565-16.2008.807.0003, Relator: 

CARMELITA BRASIL, Data de Julgamento: 11/04/2012, 2ª Turma Cível, Data 

de Publicação: 16/04/2012, DJ-e Pág. 186). Dessa forma, a situação atual 

do presente processo permite a extinção com fundamento nos 

dispositivos retrocitados. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO 

EXTINÇÃO DO PROCESSO, com fulcro nos artigos 51, I da lei 9.099/95 e 

474, VI do CPC, sem resolução do mérito. Considerando ainda que não 

houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, 

§2º, Lei 9.099/95), CONDENO a parte promovente no pagamento das 

custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado 

28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. Revogo liminar 

eventualmente concedida. Sem honorários neste grau de jurisdição (art. 

55 da Lei nº. 9.099/95). Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA 

AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010607-48.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA SIMONE SANTANA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN BARROSO DE CASTRO JUNIOR OAB - MT0020394A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 8010607-48.2017.811.0004 Pólo Ativo: CLAUDIA SIMONE 

SANTANA COSTA Pólo Passivo: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado 

o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 

A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o 

Juízo, poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade, amparada na Lei. (destaquei e negritei). Evidenciado, a 

meu sentir, o total desinteresse na causa por parte do requerente, vez 

que deixou de comparecer ou apresentar justificativa que comprovasse 

sua ausência na audiência de conciliação. O fato do não comparecimento 

pelo réu acarretaria a revelia, já no caso da parte autora acarreta a 

contumácia, que, no caso, deve ser aplicada. Portanto, como a parte 

autora foi intimado a comparecer em audiência e ficou inerte, o processo 

deve ser extinto por falta de interesse de agir. Vejamos entendimento 

jurisprudencial nesse sentido: PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO 

PROCESSO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO DO 

PROCESSO. CITAÇÃO. EVIDENCIADA A CONTUMÁCIA DA AUTORA EM 

PROMOVER A CITAÇÃO DO RÉU, APÓS A REGULAR INTIMAÇÃO DO 

PATRONO PARA IMPULSIONAR O FEITO, É DE RIGOR A EXTINÇÃO DO 

PROCESSO COM FULCRO NO ART. 267, IV, DO CPC. A OBEDIÊNCIA AOS 

PRAZOS PROCESSUAIS ATENDE AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL 

DURAÇÃO DO PROCESSO, DISCIPLINADO NO ARTIGO 5º, LXXVIII, DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONSTITUIÇÃO 267 IV CPC 5º LXXVIII 

C O N S T I T U I Ç Ã O  F E D E R A L  ( 3 5 6 5 1 6 2 0 0 8 8 0 7 0 0 0 3  D F 

0003565-16.2008.807.0003, Relator: CARMELITA BRASIL, Data de 

Julgamento: 11/04/2012, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 16/04/2012, 

DJ-e Pág. 186). Dessa forma, a situação atual do presente processo 

permite a extinção com fundamento nos dispositivos retrocitados. 3. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO, com 

fulcro nos artigos 51, I da lei 9.099/95 e 474, VI do CPC, sem resolução do 

mérito. Considerando ainda que não houve comprovação de que a 

ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 9.099/95), CONDENO a 

parte promovente no pagamento das custas processuais, conforme 

orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o 

ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas 

processuais deste feito. Revogo liminar eventualmente concedida. Sem 

honorários neste grau de jurisdição (art. 55 da Lei nº. 9.099/95). Após o 

trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001413-12.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMAR MENDES DE AGUIAR SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAIS DAIANE MAGALHAES PERES OAB - MT0015835A (ADVOGADO(A))

ISIS DANIELLE MAGALHAES VILELA OAB - MT0019108A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001413-12.2018.811.0004 Pólo Ativo: ROSIMAR MENDES DE 

AGUIAR SILVA Pólo Passivo: BANCO BRADESCO SA Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de 

fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao 

bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil(2016). 

Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, onde afirma a parte autora 

em resumo, que possuía uma divida com a reclamada com parcelando seu 

débito e iniciando o pagamento em junho/2017, no entanto em julho/2018 

seu nome ainda constava negativado, pugnando pela condenação em 

danos morais. Na contestação o reclamado alega que a autora ingressou 

com a ação em 10.08.2018 e que seu nome havia sido retirado em 

27.07.2018, portanto perdeu o objeto da ação, pugnando pela 

improcedência da inicial. Em que pese as alegações do reclamado, verifico 

que retirou o nome da autora dias antes do ingresso da presente ação, 

sendo certo que permaneceu mais de ano com o nome da requerente 

negativado indevidamente. Assim, verifico que o autor sofreu 

constrangimento pela restrição indevida. 3.1. DO DANO MORAL No que 

tange ao pedido de reparação a titulo de dano moral, entendo que a 
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conduta da reclamada causou sim abalo moral ao Reclamante, abalo esse 

passível de indenização, posto que as cobranças indevidas geram 

aborrecimentos diversos de mero dissabor, uma vez que frustam a 

relação de consumo e confiança entre a promovente e a Promovida. É a 

orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "a inércia do 

credor em promover a atualização dos dados cadastrais, apontando o 

pagamento, e consequentemente, o cancelamento do registro indevido, 

gera o dever de indenizar, independentemente da prova do abalo sofrido 

pelo autor, sob forma de dano presumido" (STJ-RESP Nº 1.149.998 - RS - 

Relatora: Min. Nancy Andrighi- DJ: 07/08/2012). Nesse sentido: DANOS 

MORAIS - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO 

AO CRÉDITO- APÓS PAGAMENTO DA DÍVIDA - DANO COMPROVADO - 

ORIENTAÇÃO DO STJ- FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO- CARÁTER 

PEDAGÓGICO - Segundo a mais moderna orientação do colendo Superior 

Tribunal de Justiça, "a inércia do credor em promover a atualização dos 

dados cadastrais, apontando o pagamento, e consequentemente, o 

cancelamento do registro indevido, gera o dever de indenizar, 

independentemente da prova do abalo sofrido pelo autor, sob forma de 

dano presumido" (STJ-RESP Nº 1.149.998 - RS - Relatora: Min. Nancy 

Andrighi- DJ: 07/08/2012). - A indenização por danos morais deve ser 

fixada dentro dos parâmetros de punição do ofensor e compensação do 

ofendido pelos danos sofridos, sem ocasionar enriquecimento ilícito e nem 

estimulação de repetição do ato do ofensor, em face do caráter 

pedagógico da medida. (TJ-MG - AC: 10024121043889001 MG , Relator: 

Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 30/01/2014, Câmaras 

Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/02/2014) O dano 

moral decorrente da indevida inscrição do nome do devedor em cadastro 

de maus pagadores deve ser ressarcido pelo dano moral 

independentemente da comprovação da ocorrência de efetivos prejuízos 

patrimoniais. Sobre o assunto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA 

FIXA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEVIDA 

NEGATIVAÇÃO EM SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL 

CONFIGURADO, A ENSEJAR O DIREITO À REPARAÇÃO. REDUÇÃO 

VALOR INDENIZATÓRIO PARA MELHOR ATENDER À RAZOABILIDADE. 

RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO, PREJUDICADO O APELO 

ADESIVO. Restou incontroversa a ocorrência da negativação do nome da 

autora em serviço de proteção ao crédito, providência que se mostrou 

indevida, ante a constatação de que não havia débito pendente. O dano 

moral se apresenta inequívoco, diante do simples fato da anotação, 

ensejando o direito à reparação. Reputa-se mais razoável, no caso, a 

fixação do valor indenizatório em R$ 4.000,00, montante a ser corrigido a 

partir da prolação da sentença e acrescido de juros de mora a contar da 

c i t a ç ã o .  ( T J - S P  -  A P L :  1 2 9 5 9 5 8 2 0 1 0 8 2 6 0 0 3 2  S P 

0012959-58.2010.8.26.0032, Relator: Antonio Rigolin, Data de Julgamento: 

31/07/2012, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

31/07/2012) Portanto, restou-se comprovada a responsabilidade na 

conduta da reclamada, pois no sistema do C.D.C., é dever e risco 

profissional do fornecedor de serviços agir corretamente e segundo lhe 

permitem as normas jurídicas imperativas. Não assiste razão a parte ré 

quando diz sobre a inexistência de dano moral indenizável, pois não houve 

ilicitude da sua parte, mas o simples fato da reclamada ter negativado 

INDEVIDAMENTE o nome da reclamante junto ao SPC/SERASA/CARTÓRIO, 

já é suficiente para configurar o dano moral, pois é pacífico na nossa 

jurisprudência que o dano moral não depende de prova, bastando 

comprovação do fato que o causou, mesmo porque, o dano moral apenas 

é presumido, uma vez que é impossível adentrar na subjetividade do outro 

para aferir a sua dor e a sua mágoa. Sobre o assunto: DANO MORAL - 

NOME - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - PROVA DO EFETIVO PREJUÍZO - 

DESNECESSIDADE - VALOR - FIXAÇÃO. 1. A indevida inclusão de nome 

nos órgãos de proteção ao crédito, por dívida inexistente, configura ilícito 

indenizável. 2. A condenação por dano moral independe de prova do 

prejuízo efetivo, por estar relacionado com a afetação do estado de 

espírito daquele que foi ofendido em seu patrimônio imaterial, haja vista a 

repercussão negativa derivada da injusta inclusão de seu nome nos 

órgãos de proteção ao crédito. 3. Na fixação do dano moral, o julgador 

deve levar em conta o grau de constrangimento para a vítima e as 

possibilidades financeiras do ofensor, evitando estipular valor exagerado, 

a ensejar lucro fácil, ou irrisório, a ponto de não servir para coibir novas 

ocorrências.(TJ-MG - AC: 10145110211649001 MG , Relator: Guilherme 

Luciano Baeta Nunes, Data de Julgamento: 18/06/2013, Câmaras Cíveis / 

18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/06/2013) CIVIL E 

PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

PRELIMINAR DE FALTA DE REPRESENTAÇÃO - REJEIÇÃO - PRELIMINAR 

DE COISA JULGADA E FALTA DE INTERESSE DE AGIR - REJEIÇÃO - 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE - 

RESPONSABILIDADE DA EMPRESA DE TELEFONIA - DANO MORAL - 

PROVA DO PREJUÍZO - DESNECESSIDADE - VALOR DA INDENIZAÇÃO - 

CIRCUNSTÂNCIAS E PARÂMETROS NÃO OBSERVADOS - REDUÇÃO - 

CABIMENTO - RECURSO PROVIDO EM PARTE. - Estando a ré devidamente 

representada nos autos por procurador regularmente munido de mandato 

ad judicia outorgado por dois diretores, como autoriza o contrato social, 

não há se falar em falta de representação. - Não se configura coisa 

julgada se a causa de pedir na ação é distinta da causa de pedir da ação 

anterior. -Se as questões argüidas pela parte não foram apreciadas 

quando do julgamento de ações anteriores, cuja causa de pedir foi distinta, 

tal parte possui interesse de agir para propositura de nova ação que visa 

a apreciação de tais questões pelo Judiciário. - A simples negativação 

indevida enseja dano moral e direito à indenização, independente de 

qualquer outra prova, porque neste caso é presumida a ofensa à honra e 

ao bom nome do cidadão. - A suposta fraude de terceiro não isenta de 

responsabilidade o prestador de serviço, sendo que esta circunstância 

apenas influencia na fixação do valor da indenização. - Deve ser reduzido 

o valor da indenização quando incompatível com as circunstâncias do fato 

e com os parâmetros dos Tribunais. - Preliminares rejeitadas e recurso 

provido em parte.(TJ-MG - AC: 10145120646552001 MG , Relator: Márcia 

De Paoli Balbino, Data de Julgamento: 23/05/2013, Câmaras Cíveis / 17ª 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/06/2013) Entretanto, é de se 

salientar que o prejuízo moral experimentado pela Reclamante deve ser 

ressarcido numa soma que não apenas compense a ele a dor e/ou 

sofrimento causado, mas especialmente deve atender às circunstâncias 

do caso em tela, tendo em vista as posses do ofensor e a situação 

pessoal do ofendido, exigindo-se a um só tempo, prudência, razoabilidade 

e severidade. A respeito do valor da indenização por dano moral, a 

orientação jurisprudencial e doutrinária é no sentido de que: No direito 

brasileiro, o arbitramento da indenização do dano moral ficou entregue ao 

prudente arbítrio do Juiz. Portanto, em sendo assim, desinfluente será o 

parâmetro por ele usado na fixação da mesma, desde que leve em conta a 

repercussão social do dano e seja compatível com a situação econômica 

das partes e, portanto, razoável. (Antônio Chaves, Responsabilidade Civil, 

atualização em matéria de responsabilidade por danos moral, publicada na 

RJ nº. 231, jan./97, p. 11). (grifei e negritei). A reparação civil possui um 

tríplice escopo: indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar 

tanto a compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido quanto a 

punição do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. 

Destarte, entendo que, no caso em análise, levando-se em conta a 

natureza da ofensa, a situação econômica da ofensora e do ofendido, 

bem como as circunstâncias em que os fatos se desenvolveram, plausível 

a fixação da indenização em R$8.000,00 (oito mil reais). 4. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, 

mantendo os efeitos da tutela, para: a) CONDENAR, o Reclamado BANCO 

DO BRADESCO S/A, a pagar a quantia de R$8.000,00 (oito mil reais) à 

titulo de indenização por danos morais ocasionados ao Reclamante 

ROSIMAR MENDES DE AGUIAR SILVA, valor com incidência de juros de 

1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso(Súmula 54 do STJ) e 

correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta 

sentença (Súmula 362 STJ). b) Como consequência da presente 

sentença, DECLARO inexistente o débito oriundo da negativação em 

discussão no processo. Fica a parte condenada ciente de que, após o 

trânsito em julgado deste ato sentencial, se não houver o pagamento 

voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% 

(dez por cento) sobre o montante condenatório, nos termos do artigo 523 

e seus parágrafos, do Novo Código de Processo Civil. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se. Sem custas e honorários, conforme disposto nos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000910-88.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:
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LENIR APARECIDA SOLIGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ENIO DOS SANTOS CRUZ OAB - MT16161/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO (REQUERIDO)

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000910-88.2018.811.0004 Pólo ativo: LENIR APARECIDA 

SOLIGO Pólo passivo: LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO E BANCO ITAÚCARD S.A. Vistos, etc. 

1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de 

fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao 

bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil(2016). 

Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO MORAL, em que a parte 

autora alega que teve lançado indevidamente seu nome nos órgãos de 

restrição por débito na quantia de R$1.504,74, visto que os débitos de 

origem da negativação não são de titularidade do autor. Na contestação, 

as Reclamadas alegam que já retirou seu nome dos órgãos de restrição, e 

que a autora não buscou resolver de forma administrativa, e ainda que a 

situação não é capaz de produzir abalo moral. Infere-se, portanto, que 

ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais da parte Autora, 

restando configurada a falha na prestação de serviço praticada pela parte 

reclamada, visto que a ela caberia a analise dos documentos a fim de 

evitar esse tipo de ocorrência. No que concerne à reparação do dano, 

incide a responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do Consumidor 

preceitua em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Não há dúvida de que a conduta da parte requerida 

provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para 

caracterizar o dano moral, uma vez que a requerente teve o crédito 

abalado. Curial enfatizar que o entendimento doutrinário jurisprudencial 

predominante é no sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos 

cadastros restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida 

inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por 

dano moral, independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à 

reputação sofrida pela parte requerente. Nesse sentido: APELAÇÃO 

CIVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. CONTRATOS 

DE CONSUMO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. A inscrição indevida em 

cadastros restritivos de crédito constitui ilícito que gera dano moral in re 

ipsa que dispensa prova da lesão. - Reconhecida a inexistência da dívida 

impõe-se reparação por inscrição negativa indevida. DANO MORAL. 

QUANTIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO. O valor da condenação por dano moral 

deve observar como balizadores o caráter reparatório e punitivo da 

condenação. Não há de que incorrer em excesso que leve ao 

enriquecimento sem causa, tampouco em valor que descure do caráter 

pedagógico-punitivo da medida. - A condenação em valor razoável ao 

caso concreto não merece reparo. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 

70059336545 RS , Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 

18/09/2014, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 23/09/2014) A Turma Recursal de Mato Grosso também tem 

entendimento nesse sentido: RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE 

CONSUMO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - 

INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO - INEXISTÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - FRAUDE - AUSÊNCIA DE PROVAS 

DA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL CARACTERIZADO - SENTENÇA 

MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A inscrição indevida do 

nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, é causa que enseja o 

recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano 

moral in re ipsa e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos 

danos experimentados. Havendo alegação de inexistência de relação 

jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços 

que requereu a negativação do nome do consumidor provar que houve a 

contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, 

o que não restou comprovado. Manutenção da sentença.RI 1135/2013, 

DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, TURMA RECURSAL 

ÚNICA, Julgado em 20/05/2014, Publicado no DJE 09/06/2014) Entretanto, é 

de se salientar que o prejuízo moral experimentado pela Reclamante deve 

ser ressarcido numa soma que não apenas compense a ele a dor e/ou 

sofrimento causado, mas especialmente deve atender às circunstâncias 

do caso em tela, tendo em vista as posses do ofensor e a situação 

pessoal do ofendido, exigindo-se a um só tempo, prudência, razoabilidade 

e severidade. A respeito do valor da indenização por dano moral, a 

orientação jurisprudencial e doutrinária é no sentido de que: No direito 

brasileiro, o arbitramento da indenização do dano moral ficou entregue ao 

prudente arbítrio do Juiz. Portanto, em sendo assim, desinfluente será o 

parâmetro por ele usado na fixação da mesma, desde que leve em conta a 

repercussão social do dano e seja compatível com a situação econômica 

das partes e, portanto, razoável. (Antônio Chaves, Responsabilidade Civil, 

atualização em matéria de responsabilidade por danos moral, publicada na 

RJ nº. 231, jan./97, p. 11). (grifei e negritei). A reparação civil possui um 

tríplice escopo: indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar 

tanto a compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido quanto a 

punição do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. 

Verifico que as demais negativações existentes foram ingressadas com 

outras ações, sendo certo que a única que cabe indenização é a 

presente, pois caberia a autora ter ingressado com apenas uma ação para 

discutir todos os débitos. Destarte, entendo que, no caso em análise, 

levando-se em conta a natureza da ofensa, a situação econômica da 

ofensora e do ofendido, bem como as circunstâncias em que os fatos se 

desenvolveram, plausível a fixação da indenização em R$10.000,00 (dez 

mil reais). 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso 

I, do Código de Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO 

PEDIDO INICIAL, para: a)CONDENAR, solidariamente, os Reclamados 

LUIZACRED S.A. E BANCO ITAÚCARD S.A.a pagar a quantia de 

R$10.000,00 (dez mil reais) à titulo de indenização por danos morais 

ocasionados ao Reclamante LENIR APARECIDA SOLIGO valor com 

incidência de juros de 1% (um por cento)ao mês, a partir do evento 

danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo INPC devida a partir 

da data da publicação desta sentença (Súmula 362 STJ). Como 

consequência da presente sentença, DECLARO inexistente a relação 

jurídica entre as partes, em discussão nesse processo. Fica a parte 

condenada ciente de que, após o trânsito em julgado deste ato sentencial, 

se não houver o pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) 

dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o montante 

condenatório, nos termos do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme disposto 

nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

(assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. 

Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo 

(a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001397-58.2018.8.11.0004
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Parte(s) Polo Ativo:

JORCELINO RODRIGUES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA VENTURINE ESTEVES OAB - MT0021977A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOVEIS ROMERA LTDA (REQUERIDO)

JORNEY COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE DA COSTA RIBEIRO OAB - PR20300 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001397-58.2018.811.0004 Pólo Ativo: JORCELINO RODRIGUES 

DE SOUZA Pólo Passivo: MOVEIS ROMERA LTDA / Distribuidora JORNEY 

COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA), Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo Código 

de Processo Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 

nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais 

justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de fato já está 

satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos, 

e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo 

diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado do feito nos 

termos do artigo 355, I, do Novo Código de Processo Civil. Nesse contexto, 

sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e testemunhal para 

deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura de cerceamento 

de defesa. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E 

MORAL, onde em resumo, alega o Reclamante que adquiriu um CELULAR 

na primeira reclamada, na data de 05.12.2017, apresentando defeito a ré 

encaminhou o produto para assistência, no entanto voltou com o mesmo 

defeito. Procurou o PROCON, onde a ré alegou que devolveria o valor 

pago, mas nada fora resolvido. A primeira reclamada na contestação 

(vendedora), alega que somente a segunda reclamada que é a fabricante 

é responsável pelo defeito apresentado no produto do autor, pugnando 

pela sua ilegitimidade e no mérito, na improcedência da inicial. A segunda 

Reclamada (fabricante – Distribuidora Jorney), devidamente citado, deixou 

de comparecer a audiência de conciliação e de apresentar contestação, o 

que incorre na sua revelia. Inicialmente verifico a responsabilidade 

solidaria de ambas as reclamadas, que deixaram de resolver a situação da 

reclamante de forma administrativa. Pois bem, pelos documentos 

apresentados no processo, verifico que a parte autora comprova a 

compra do produto e as tentativas de resolver sua situação de forma 

administrativa. Assim, quanto ao pedido de danos materiais, entendo que 

deve ser procedente, sendo devida a devolução da quantia que tange 

R$369,00 (trezentos e sessenta e nove reais). 2.3. DANO MORAL Quanto 

ao pedido de dano moral, é clara a ofensa aos direitos do consumidor que 

se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do 

Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua 

hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, consideradas 

de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão constitucional 

contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das 

Disposições Transitórias. Ademais, tenho que, considerando o transtorno 

sofrido pela parte Reclamante e o caráter punitivo-pedagógico aplicado à 

Reclamada, que poderia ter solucionado o conflito administrativamente, 

sem que o conflito precisasse chegar ao Judiciário, tenho que é cabível a 

indenização por danos morais. Não há olvidar que, como vem decidindo 

nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a 

irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de indenização 

por dano moral. Reputa-se assim existente a relação jurídica obrigacional 

entre as partes, restando inequívoca a obrigação de reparar o dano 

causado. Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, 

causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, 

também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do dano 

(artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor que corresponda 

à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as 

circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para 

arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e 

profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa 

ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos 

do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No caso, esses elementos 

me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), conforme pedido na inicial, quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. 3. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil (2016), SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, para 

solidariamente: a) CONDENAR, as Reclamadas a pagar a quantia de 

R$5.000,00 (cinco mil reais) à titulo de indenização por danos morais 

ocasionados ao Reclamante JORCELINO RODRIGUES DE SOUZA valor 

com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação 

(artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção monetária pelo INPC devida 

a partir da data da publicação desta sentença (362 STJ) . B) CONDENAR 

as Reclamadas ao pagamento da quantia de R$369,00 (trezentos e 

sessenta e nove reais) a autora, a titulo de danos materiais, valor com 

incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação 

(artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção monetária pelo INPC devida 

a partir da data da publicação desde o envio para a assistência técnica. c) 

A fim de evitar enriquecimento indevido, solicito que a parte autora 

entregue o produto, objeto de discussão deste processo, na secretaria, 

para ser devolvido a parte reclamada (Moveis Romera). Fica a parte 

condenada ciente de que, após o trânsito em julgado deste ato sentencial, 

se não houver o pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) 

dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o montante 

condenatório, nos termos do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme disposto 

nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

(assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. 

Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo 

(a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000177-25.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JANAI RODRIGUES SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO ALVES DE SOUZA FILHO OAB - MT0006293S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000177-25.2018.811.0008 Pólo Ativo: JANAI RODRIGUES 

SOUZA Pólo Passivo: ÁGUAS DE BARRA DO GARÇAS Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 
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todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) Verifico que a 

matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas 

carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou 

protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, onde afirma o 

reclamante que contestou a fatura do mês de agosto/2017, mas que 

pagou a mesma, e até no mês de janeiro sofreu várias interrupções do 

fornecimento de sua água, pagando novamente a fatura em 

fevereiro/2018, para ter sua agua religada. Na contestação, a reclamada 

alega que a fatura paga inicialmente pelo autor de agosto/2017, foi 

invalidada, recebendo os créditos desse pagamento nas faturas 

posteriores, sendo que deveria pagar a fatura de agosto/2017 até 

janeiro/2018 visto que foi considerado cobrança devida, e em razão da 

ausência de pagamento, teve o fornecimento suspenso, não havendo que 

se falar em cobrança indevida. Pois bem, verifico que realmente o valor 

pago pelo autor na fatura de agosto/2018, foi restituída, vista que as 

faturas posteriores, foram recebidas zeradas ou com baixo valor, sendo 

que conforme acordo no Procon, caberia ao autor efetuar o pagamento da 

mesma, o que não ocorreu. De modo que entendo que não houve 

cobrança indevida. 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA 

TOTAL DO PEDIDO INICIAL. Sem custas e honorários, conforme disposto 

nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.
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Autos nº 1001205-28.2018.811.0004 Pólo ativo: IZAIAS JOSE DE SOUZA 

Pólo passivo: BANCO BRADESCO SA Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil. 3. DO MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de 

fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao 

bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito no estado do processo, a teor 355, I, do Código de Processo Civil. 

Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DECLARATORIA DE 

INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS, onde a parte 

autora, em resumo, aduz que teve surpreendida quando tomou 

conhecimento da existência de empréstimo feito em seu nome, e apesar 

do requerido ter cancelado, foi retirado da sua conta um valor superior ao 

empréstimo indevidamente lançado (R$497,34), sendo que buscando o 

banco réu alegou que tratava-se de juros e nada poderia ser feito. Na 

contestação, o reclamado alega que o empréstimo foi contratado no caixa 

eletrônico, sendo devido a cobrança, pugnando pela improcedência da 

inicial. Pois bem, em que pese as alegações do Banco réu, verifica-se que 

a parte autora possuía valores em conta bancária sendo certo que ao 

efetuar saque não teria como saber da inclusão do empréstimo, e ainda o 

fato da autora buscar resolver a situação de forma administrativa, 

demonstra que a mesma não teve má-fé. Dessa forma, evidente que 

houve fraude por parte do Banco ou ainda falha na prestação do serviço, 

onde foi incluído empréstimo sem que tenha sido solicitado, e ainda ao ser 

dado a baixa no empréstimo, foi retirado valores da conta do autor, como 

forma de juros pelo cancelamento antecipado do empréstimo. . No que 

concerne à reparação do dano, incide a responsabilidade objetiva. O 

Código de Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Cumpre à 

prestadora de serviços agir com a diligência necessária a impedir fraudes 

que possam acarretar prejuízo aos seus clientes. No caso, importante 

ressaltar que deve ser aplicada a orientação do STJ em sua súmula 297 

que dispõe que “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às 

instituições financeiras”. Bem como, o Código de Defesa do Consumidor, 

especificamente ao seu art. 39, III, que preceitua: “Art. 39. É vedado ao 

fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas: III - 

enviar ou entregar ao consumidor, sem solicitação prévia, qualquer 

produto, ou fornecer qualquer serviço”. Quanto aos danos materiais 

entendo devido a devolução do valor cobrado indevidamente em dobro 

que tange a quantia de R$497,34. 3.2 DOS DANOS MORAIS Comprovada 

que foi efetuado contrato fraudulento em nome da parte autora, resta 

cristalino o dever de reparação, inclusive pelo fato que a parte autora 

necessitou demandar de forma judicial para resolver a atitude ilícita 

cometida pela Reclamada. Nesta enseada, diz o Código Civil Brasileiro: 

"Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 

imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral, comete ato ilícito." Tal artigo nos fornece o 

arcabouço legal que regula, em regra, a responsabilidade civil no nosso 

ordenamento jurídico. Com efeito, a partir da leitura desse artigo é possível 

concluir que o dever de indenizar, no sistema do Código Civil, decorre ou 

assenta-se no trinômio ato ilícito, nexo causal e dano. O dano moral 

passível de indenização segundo nosso ordenamento jurídico é a lesão ao 

patrimônio ideal daquele que a pleiteia, bem como a dor e o sofrimento por 

ele experimentados em virtude de culpa ou dolo de terceiro, lesão esta que 

entendo ocorrida no caso vertente. Nesse sentido: CIVIL. RECURSO 

ESPECIAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO - DESCONTO INDEVIDO EM 

CONTA-CORRENTE. VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. 

FIXAÇÃO. RAZOABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. 

Em sede de recurso especial, a revisão da indenização por dano moral 

apenas é possível quando o quantum arbitrado nas instâncias originárias 

se revelar irrisório ou exorbitante. Não estando configurada uma dessas 

hipóteses, incide o enunciado da Súmula 7/STJ. 2. Agravo regimental não 

provido. (STJ - AgRg no AREsp: 401880 SP 2013/0318932-7, Relator: 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 19/11/2013, T4 - 

QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/12/2013) APELAÇÃO 

INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS EMPRÉSTIMO INDEVIDO - QUANTUM. - A 

fraude de terceiros é inserida na teoria do risco profissional da atividade 

da instituição financeira (recurso repetitivo do C. Superior Tribunal de 

Justiça);- Manutenção da sentença por seus próprios e bem lançados 

fundamentos art. 252 do RITJSP;- Quantum indenizatório que se mostra 

adequado à média praticada por esta Relatora em casos análogos e 

condizente com o dano sofrido (artigo 944 do CC), incabível 

redução;RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - APL: 9122182202009826 SP 

9122182-20.2009.8.26.0000, Relator: Maria Lúcia Pizzotti, Data de 

Julgamento: 15/10/2012, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 31/10/2012) Com efeito, a parte autora narra sua 

intranqüilidade e insegurança e porquê não impotência, em ver lançados 

em seu pagamento empréstimos não solicitados. Nossos tribunais tem 

rotineiramente decidido que a oferta/cobrança de crédito não solicitado ao 
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consumidor implica na condenação por danos morais. No sentido de nosso 

entendimento os julgados: APELAÇÃO INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS 

EMPRÉSTIMO INDEVIDO - QUANTUM. - A fraude de terceiros é inserida na 

teoria do risco profissional da atividade da instituição financeira (recurso 

repetitivo do C. Superior Tribunal de Justiça);- Manutenção da sentença 

por seus próprios e bem lançados fundamentos art. 252 do RITJSP;- 

Quantum indenizatório que se mostra adequado à média praticada por esta 

Relatora em casos análogos e condizente com o dano sofrido (artigo 944 

do CC), incabível redução;RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - APL: 

9122182202009826 SP 9122182-20.2009.8.26.0000, Relator: Maria Lúcia 

Pizzotti, Data de Julgamento: 15/10/2012, 20ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 31/10/2012) Na hipótese presente, verifico que 

caberia a parte reclamada proceder com mais cautela quando se trata de 

concessão de empréstimos, haja vista que responde integralmente pelos 

danos sofridos pelo consumidor quando comprovado a ilegitimidade do 

contrato. A reparação civil possui um tríplice escopo: indenizatório, 

punitivo e pedagógico, devendo objetivar tanto a compensação do mal 

injusto experimentado pelo ofendido quanto a punição do causador do 

dano, desestimulando-o à repetição do ato. Destarte, entendo que, no 

caso em análise, levando-se em conta a natureza da ofensa, a situação 

econômica da ofensora e do ofendido, bem como as circunstâncias em 

que os fatos se desenvolveram, como forma punitiva da atitude das 

Reclamadas visto que ainda não havia sido efetuado nenhum desconto 

indevido, plausível a fixação da indenização em R$10.000,00 (dez mil 

reais). 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, diante da doutrina e da 

jurisprudência apresentada, e com fulcro no art. 487, inciso I do Código de 

Processo Civil, c/c art. 6º da Lei nº. 9.099/95, SUGIRO PROCEDENCIA 

PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, para: a)CONDENAR, o reclamado BANCO 

BRADESCO S/A, ao pagamento de indenização por danos morais, no valor 

de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a reclamante IZAIAS JOSE DE SOUZA, 

valor esse acrescido de juros de 1%(um por cento) ao mês, a partir da 

citação (Art. 404 e 405 do CC), e correção monetária pelo INPC devida a 

partir da data da publicação desta sentença (Súmula 362 STJ) b) 

CONDENAR o Reclamado ao pagamento da quantia de R$994,68 

(novecentos e noventa e quatro reais e sessenta e oito centavos) já em 

dobro, em favor da autora, a titulo de dano material, valor esse acrescido 

de juros de 1%(um por cento) ao mês, a partir da citação (Art. 404 e 405 

do CC), e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da 

publicação desta sentença (Súmula 362 STJ) Fica a parte condenada 

ciente de que, após o trânsito em julgado deste ato sentencial, se não 

houver o pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, 

incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o montante condenatório, nos 

termos do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo Código de Processo 

Civil. Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 

da Lei nº. 9.099/95). Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura 

Ávila Vasconcelos Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.
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Autos nº 1000676-09.2018.811.0004 Pólo Ativo: JUSTINO ALVES 

NOGUEIRA Pólo Passivo: BANCO BRADESCO SA Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de 

fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao 

bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito nos termos do artigo 355, I, do Novo Código de Processo Civil. 

Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, onde afirma a parte autora 

que teve seu nome incluído indevidamente nos órgãos de proteção pela 

parte reclamada, pois não possui nenhuma divida com a ré. Na 

contestação a Reclamada, impugna genericamente os fatos alegados na 

inicial, aduzindo que a cobrança é devida, porém não comprovante de 

origem da divida, como contrato. Infere-se, portanto, que ocorreu a 

utilização indevida dos dados pessoais da parte Autora, resta, portanto, 

configurada a falha na prestação de serviço praticada pela parte 

reclamada, conforme descrito na inicial. No que concerne à reparação do 

dano, incide a responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do 

Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Cumpre à prestadora de serviços agir com a 

diligência necessária a impedir fraudes que possam acarretar prejuízo aos 

seus clientes. Não há dúvida de que a conduta da parte requerida 

provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para 

caracterizar o dano moral, uma vez que a requerente teve o crédito 

abalado. Curial enfatizar que o entendimento doutrinário jurisprudencial 

predominante é no sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos 

cadastros restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida 

inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por 

dano moral, independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à 

reputação sofrida pela parte requerente. A título exemplificativo, 

transcrevo a seguinte ementa: APELAÇÃO CIVEL. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. TELEFONIA. CONTRATOS DE CONSUMO. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. 

DANO MORAL. A inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito 

constitui ilícito que gera dano moral in re ipsa que dispensa prova da lesão. 

- Reconhecida a inexistência da dívida impõe-se reparação por inscrição 

negativa indevida. DANO MORAL. QUANTIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO. O 

valor da condenação por dano moral deve observar como balizadores o 

caráter reparatório e punitivo da condenação. Não há de que incorrer em 

excesso que leve ao enriquecimento sem causa, tampouco em valor que 

descure do caráter pedagógico-punitivo da medida. - A condenação em 

valor razoável ao caso concreto não merece reparo. RECURSO 

DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 70059336545 RS , Relator: João Moreno 

Pomar, Data de Julgamento: 18/09/2014, Décima Oitava Câmara Cível, Data 

de Publicação: Diário da Justiça do dia 23/09/2014) Contudo, analisando os 

documentos acostados a inicial, verifica-se que a parte reclamante possui 

outras restrições além da discutida no presente processo, que não estão 

sendo discutidas em nenhum processo (CAIXA), de modo que reputa-se 

legitima. O entendimento dos Tribunais Superiores é no sentido da 

ausência de danos morais em caso de legitima negativação preexistente 

(Súmula 385 STJ), no entanto considerando as negativações posteriores 

que também são legitimas não está sendo reconhecida a existência dos 

danos morais, pois caracteriza a figura do devedor contumaz. Nesse 

sentido: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO NOS 

ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DEVEDOR CONTUMAZ. AUSÊNCIA 

DE DANO. INDENIZAÇÃO NÃO DEVIDA. VEDAÇÃO DE REFORMATIO EM 

PEJUS. Para que se proteja a honra, a imagem e o bom nome de uma 

pessoa, mister se faz que esta traga incólume tais atributos da 

personalidade. Assim, se a própria parte não cuida de proteger os 

pressupostos de sua moral, não há como cobrar de terceiros prejuízos 
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por suposta e inexistente lesão. Não tento havido recurso da ré, impõe-se 

a manutenção da sentença, quanto ao valor da indenização, tendo em 

vista a vedação de reformatio in pejus. (TJ-MG - AC: 10011130002279001 

MG, Relator: Pedro Bernardes, Data de Julgamento: 17/03/2015, Câmaras 

Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/03/2015) APELAÇÃO 

CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA POR DANO MORAL. DEVEDOR CONTUMAZ. 

AUSÊNCIA DE DANO. INDENIZAÇÃO NÃO DEVIDA. - Para que se proteja a 

honra, a imagem e o bom nome de uma pessoa, mister se faz que esta 

traga incólume tais atributos da personalidade. Assim, se a própria parte 

não cuida de proteger os pressupostos de sua moral, não há como cobrar 

de terceiros prejuízos por suposta e inexistente lesão. (TJ-MG - AC: 

10024101935195002 MG, Relator: Pedro Bernardes, Data de Julgamento: 

26/03/2013, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

04/04/2013) Com efeito, forçoso reconhecer a inexistência de danos 

morais, pois ainda que a primeira negativação é ilegítima, existem outras 

que apesar de posteriores, são legitimas, de modo que impede a 

caracterização dos danos morais. 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, com 

fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, SUGIRO 

PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, para: a) DECLARAR 

inexistência dos débitos em discussão neste processo. Sugiro 

improcedência dos pedidos de danos morais. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.
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Autos nº 1001327-41.2018.811.0004 Pólo Ativo: JACIANE FERREIRA DE 

ARAGAO Pólo Passivo: BANCO BRADESCO SA Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de 

fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao 

bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito nos termos do artigo 355, I, do Novo Código de Processo Civil. 

Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, onde afirma a parte autora 

que teve seu nome incluído indevidamente nos órgãos de proteção pela 

parte reclamada, pois não possui nenhuma divida com a ré. Na 

contestação a Reclamada, impugna genericamente os fatos alegados na 

inicial, aduzindo que a cobrança é devida, porém não comprovante de 

origem da divida, como contrato. Infere-se, portanto, que ocorreu a 

utilização indevida dos dados pessoais da parte Autora, resta, portanto, 

configurada a falha na prestação de serviço praticada pela parte 

reclamada, conforme descrito na inicial. No que concerne à reparação do 

dano, incide a responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do 

Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Cumpre à prestadora de serviços agir com a 

diligência necessária a impedir fraudes que possam acarretar prejuízo aos 

seus clientes. Não há dúvida de que a conduta da parte requerida 

provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para 

caracterizar o dano moral, uma vez que a requerente teve o crédito 

abalado. Curial enfatizar que o entendimento doutrinário jurisprudencial 

predominante é no sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos 

cadastros restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida 

inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por 

dano moral, independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à 

reputação sofrida pela parte requerente. A título exemplificativo, 

transcrevo a seguinte ementa: APELAÇÃO CIVEL. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. TELEFONIA. CONTRATOS DE CONSUMO. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. 

DANO MORAL. A inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito 

constitui ilícito que gera dano moral in re ipsa que dispensa prova da lesão. 

- Reconhecida a inexistência da dívida impõe-se reparação por inscrição 

negativa indevida. DANO MORAL. QUANTIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO. O 

valor da condenação por dano moral deve observar como balizadores o 

caráter reparatório e punitivo da condenação. Não há de que incorrer em 

excesso que leve ao enriquecimento sem causa, tampouco em valor que 

descure do caráter pedagógico-punitivo da medida. - A condenação em 

valor razoável ao caso concreto não merece reparo. RECURSO 

DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 70059336545 RS , Relator: João Moreno 

Pomar, Data de Julgamento: 18/09/2014, Décima Oitava Câmara Cível, Data 

de Publicação: Diário da Justiça do dia 23/09/2014) Contudo, analisando os 

documentos acostados a inicial, verifica-se que a parte reclamante possui 

outras restrições além da discutida no presente processo, que não estão 

sendo discutidas em nenhum processo (PROTESTO), de modo que 

reputa-se legitima. O entendimento dos Tribunais Superiores é no sentido 

da ausência de danos morais em caso de legitima negativação 

preexistente (Súmula 385 STJ), no entanto considerando as negativações 

posteriores que também são legitimas não está sendo reconhecida a 

existência dos danos morais, pois caracteriza a figura do devedor 

contumaz. Nesse sentido: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DEVEDOR 

CONTUMAZ. AUSÊNCIA DE DANO. INDENIZAÇÃO NÃO DEVIDA. 

VEDAÇÃO DE REFORMATIO EM PEJUS. Para que se proteja a honra, a 

imagem e o bom nome de uma pessoa, mister se faz que esta traga 

incólume tais atributos da personalidade. Assim, se a própria parte não 

cuida de proteger os pressupostos de sua moral, não há como cobrar de 

terceiros prejuízos por suposta e inexistente lesão. Não tento havido 

recurso da ré, impõe-se a manutenção da sentença, quanto ao valor da 

indenização, tendo em vista a vedação de reformatio in pejus. (TJ-MG - 

AC: 10011130002279001 MG, Relator: Pedro Bernardes, Data de 

Julgamento: 17/03/2015, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 30/03/2015) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA POR DANO 

MORAL. DEVEDOR CONTUMAZ. AUSÊNCIA DE DANO. INDENIZAÇÃO NÃO 

DEVIDA. - Para que se proteja a honra, a imagem e o bom nome de uma 

pessoa, mister se faz que esta traga incólume tais atributos da 

personalidade. Assim, se a própria parte não cuida de proteger os 

pressupostos de sua moral, não há como cobrar de terceiros prejuízos 

por suposta e inexistente lesão. (TJ-MG - AC: 10024101935195002 MG, 

Relator: Pedro Bernardes, Data de Julgamento: 26/03/2013, Câmaras 

Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/04/2013) Com efeito, 

forçoso reconhecer a inexistência de danos morais, pois ainda que a 

primeira negativação é ilegítima, existem outras que apesar de posteriores, 

são legitimas, de modo que impede a caracterização dos danos morais. 4. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, 

para: a) DECLARAR inexistência dos débitos em discussão neste 

processo. Sugiro improcedência dos pedidos de danos morais. Sem 
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custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001061-88.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JORCELINO CAMPOS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL ALVES DOS SANTOS BATISTA OAB - MT23392/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001061-88.2018.811.0004 Pólo Ativo: JORCELINO CAMPOS DE 

OLIVEIRA Pólo Passivo: BANCO CETELEM S/A e FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃOPADRONIZADOS - NPL I. 

Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 

38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que 

se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a competência 

deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações 

preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do 

art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, onde 

afirma a parte autora que teve seu nome incluído indevidamente nos 

órgãos de proteção pela parte reclamada, pois jamais contratou qualquer 

serviço com a Reclamada. Na contestação a PRIMEIRA Reclamada 

(BANCO CETELEM) impugna genericamente as alegações iniciais, 

aduzindo que inexiste dever de indenizar, porém não apresenta nenhum 

documento apto a comprovar a origem da divida. O Reclamado FUNDO DE 

INVESTIMENTO, apesar de citado, não compareceu na audiência de 

conciliação e não apresentou contestação, o que incorre na sua revelia. 

Destarte, conquanto tenha a Reclamada alegado que não praticou ilícito 

ensejador de reparação por danos morais, não apresentou qualquer 

documento apto a provar a existência do débito que motivou a 

negativação, visto que a parte autora comprova a quitação do contrato. No 

que concerne à reparação do dano, incide a responsabilidade objetiva. O 

Código de Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Não há dúvida 

de que a conduta da parte requerida provocou transtornos, aflição e 

angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez 

que a requerente teve o crédito abalado. Curial enfatizar que o 

entendimento doutrinário jurisprudencial predominante é no sentido de que 

a inclusão ou manutenção do nome nos cadastros restritivos de crédito 

gera, por si só, dano moral. A indevida inscrição em cadastro de 

inadimplentes gera direito à indenização por dano moral, 

independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à reputação 

sofrida pela parte requerente. A título exemplificativo, transcrevo a 

seguinte ementa: APELAÇÃO CIVEL. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. TELEFONIA. CONTRATOS DE CONSUMO. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. 

DANO MORAL. A inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito 

constitui ilícito que gera dano moral in re ipsa que dispensa prova da lesão. 

- Reconhecida a inexistência da dívida impõe-se reparação por inscrição 

negativa indevida. DANO MORAL. QUANTIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO. O 

valor da condenação por dano moral deve observar como balizadores o 

caráter reparatório e punitivo da condenação. Não há de que incorrer em 

excesso que leve ao enriquecimento sem causa, tampouco em valor que 

descure do caráter pedagógico-punitivo da medida. - A condenação em 

valor razoável ao caso concreto não merece reparo. RECURSO 

DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 70059336545 RS , Relator: João Moreno 

Pomar, Data de Julgamento: 18/09/2014, Décima Oitava Câmara Cível, Data 

de Publicação: Diário da Justiça do dia 23/09/2014) Contudo, analisando os 

documentos acostados a inicial, verifica-se que a parte reclamante possui 

outras restrições, sendo que indevidamente o autor ingressou com uma 

ação para cada debito, devendo somente ser analisado o dano moral na 

mais antiga (NOVO MUNDO – PROC. 1001087-86.2017.811.0004). Tal fato 

deve ser levado em apreço, haja vista que não há como se aplicar a 

Súmula 385 do STJ, porquanto as inscrições não se reputam legítimas, 

impedindo a indenização, posto que não é de conhecimento deste Juízo o 

julgamento de nenhum processo mencionado acima ratificando se devida 

ou não as outras inscrições. Nesse sentido: RECLAMAÇÃO. JUIZADOS 

ESPECIAIS. DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO PROLATADO POR TURMA 

RECURSAL ESTADUAL E A SÚMULA 385/STJ. AUSÊNCIA DE SILIMITUDE 

ENTRE AS HIPÓTESES. 1. A Súmula 385/STJ foi editada a partir de 

precedentes que reputavam indevida a inscrição do nome do devedor em 

cadastros de inadimplentes, na hipótese em que: (i) não há 

questionamento do débito, mas mera alegação de falta de prévia 

notificação; (ii) há, anteriormente, outros apontamentos legítimos em nome 

do devedor. 2. No caso concreto há apenas um apontamento anterior e o 

devedor questiona ambos em juízo, alegando inexistência do débito. 

Assim, a controvérsia se encontra fora do âmbito da Súmula 385/STJ. 3. 

Reclamação não conhecida. RECLAMAÇÃO Nº 4.574 - MG 

(2010/0143529-7). Sendo que a maneira correta para pleitear a 

indenização nesse tipo de situação, seria o ingresso de uma única ação 

com todas as empresas no pólo passivo, visto que declarar conexão 

nessa fase processual, acarretaria na extinção sem análise de mérito, em 

decorrência do limite do teto do valor da causa do Juizado Especial. Nesse 

sentido, o entendimento é para conceder dano moral somente na primeira 

negativação indevida, ou mitigar os valores a fim de evitar enriquecimento 

indevido: CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO SPC. FRAUDE 

PRATICADA POR TERCEIROS. EXISTÊNCIA DE VÁRIAS NEGATIVAÇÕES. 

TODAS QUESTIONADAS JUDICIALMENTE. HIPÓTESE DE 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DISJUNTIVA. DANO MORAL ÚNICO. 

VALOR. RAZOABILIDADE. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. Antes de enviar o nome do consumidor aos órgãos de restrição 

ao crédito, a empresa deve tomar as cautelas necessárias para evitar 

inscrições indevidas, respondendo por dano moral quando assim não age. 

É devida indenização quando a empresa efetua negócio com fraudador 

que se fez passar pelo consumidor, deixando de honrar o negócio 

efetuado, motivando a inscrição irregular. Reduz-se o valor da 

indenização de R$ 5.000,00 para R$ 1.000,00 para evitar o enriquecimento 

ilícito da parte quando se verifica que, em razão de situação semelhante, o 

autor sofreu negativação por parte de outras empresas e já recebeu 

várias indenizações. (TJ-RO - RI: 10033650720108220002 RO 

1003365-07.2010.822.0002, Relator: Juiz Marcelo Tramontini, Data de 

Julgamento: 11/11/2011, Turma Recursal - Porto Velho, Data de 

Publicação: Processo publicado no Diário Oficial em 22/11/2011.) Com 

efeito, a fim de evitar o enriquecimento indevido da parte autora, e 

considerando que o dano moral está configurado desde a primeira 

negativação indevida, forçoso reconhecer que somente naquela ação 

caberá a análise do dano moral, resguardado o direito de nulidade do 

débito em discussão nesse processo. Importante ressaltar, que caberia a 
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parte autora ter ingressado somente com uma ação constando no pólo 

passivo todas as Reclamadas, para analise do abalo moral em decorrência 

da negativação indevida. 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no 

art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, SUGIRO 

PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, para: a) DECLARAR 

inexistência dos débitos em discussão neste processo, bem como a 

relação jurídica entre as partes. SUGIRO improcedência dos pedidos de 

danos morais. Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 

e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA 

AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001087-86.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JORCELINO CAMPOS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL ALVES DOS SANTOS BATISTA OAB - MT23392/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001087-86.2017.811.0004 Pólo ativo: JORCELINO CAMPOS DE 

OLIVEIRA Pólo passivo: NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA 

Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 

38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que 

se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a competência 

deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações 

preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do 

art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

MORAL, em que a parte autora alega que teve lançado indevidamente seu 

nome nos órgãos de restrição, visto que nunca contratou a reclamada. Na 

contestação, a Reclamada alega que inexiste dever de indenizar, porém 

não apresenta nenhum documento apto a comprovar a origem da divida, 

VISTO QUE o contrato apresentado visivelmente é diverso da assinatura 

do autor, tratando-se de fraude. Infere-se, portanto, que ocorreu a 

utilização indevida dos dados pessoais da parte Autora, restando 

configurada a falha na prestação de serviço praticada pela parte 

reclamada, visto que a ela caberia a analise dos documentos a fim de 

evitar esse tipo de ocorrência. No que concerne à reparação do dano, 

incide a responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do Consumidor 

preceitua em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Não há dúvida de que a conduta da parte requerida 

provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para 

caracterizar o dano moral, uma vez que a requerente teve o crédito 

abalado. Curial enfatizar que o entendimento doutrinário jurisprudencial 

predominante é no sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos 

cadastros restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida 

inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por 

dano moral, independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à 

reputação sofrida pela parte requerente. Nesse sentido: APELAÇÃO 

CIVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. CONTRATOS 

DE CONSUMO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. A inscrição indevida em 

cadastros restritivos de crédito constitui ilícito que gera dano moral in re 

ipsa que dispensa prova da lesão. - Reconhecida a inexistência da dívida 

impõe-se reparação por inscrição negativa indevida. DANO MORAL. 

QUANTIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO. O valor da condenação por dano moral 

deve observar como balizadores o caráter reparatório e punitivo da 

condenação. Não há de que incorrer em excesso que leve ao 

enriquecimento sem causa, tampouco em valor que descure do caráter 

pedagógico-punitivo da medida. - A condenação em valor razoável ao 

caso concreto não merece reparo. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 

70059336545 RS , Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 

18/09/2014, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 23/09/2014) A Turma Recursal de Mato Grosso também tem 

entendimento nesse sentido: RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE 

CONSUMO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - 

INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO - INEXISTÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - FRAUDE - AUSÊNCIA DE PROVAS 

DA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL CARACTERIZADO - SENTENÇA 

MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A inscrição indevida do 

nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, é causa que enseja o 

recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano 

moral in re ipsa e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos 

danos experimentados. Havendo alegação de inexistência de relação 

jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços 

que requereu a negativação do nome do consumidor provar que houve a 

contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, 

o que não restou comprovado. Manutenção da sentença.RI 1135/2013, 

DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, TURMA RECURSAL 

ÚNICA, Julgado em 20/05/2014, Publicado no DJE 09/06/2014) Entretanto, é 

de se salientar que o prejuízo moral experimentado pela Reclamante deve 

ser ressarcido numa soma que não apenas compense a ele a dor e/ou 

sofrimento causado, mas especialmente deve atender às circunstâncias 

do caso em tela, tendo em vista as posses do ofensor e a situação 

pessoal do ofendido, exigindo-se a um só tempo, prudência, razoabilidade 

e severidade. A respeito do valor da indenização por dano moral, a 

orientação jurisprudencial e doutrinária é no sentido de que: No direito 

brasileiro, o arbitramento da indenização do dano moral ficou entregue ao 

prudente arbítrio do Juiz. Portanto, em sendo assim, desinfluente será o 

parâmetro por ele usado na fixação da mesma, desde que leve em conta a 

repercussão social do dano e seja compatível com a situação econômica 

das partes e, portanto, razoável. (Antônio Chaves, Responsabilidade Civil, 

atualização em matéria de responsabilidade por danos moral, publicada na 

RJ nº. 231, jan./97, p. 11). (grifei e negritei). A reparação civil possui um 

tríplice escopo: indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar 

tanto a compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido quanto a 

punição do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. 

Verifico que as demais negativações existentes foram ingressadas com 

outras ações, sendo certo que a única que cabe indenização é a 

presente, pois caberia a autora ter ingressado com apenas uma ação para 

discutir todos os débitos. Destarte, entendo que, no caso em análise, 

levando-se em conta a natureza da ofensa, a situação econômica da 

ofensora e do ofendido, bem como as circunstâncias em que os fatos se 

desenvolveram, plausível a fixação da indenização em R$10.000,00 (dez 

mil reais). 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso 

I, do Código de Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO 

PEDIDO INICIAL, para: a)CONDENAR, o Reclamado NOVO MUNDO MOVEIS 

E UTILIDADES LTDA a pagar a quantia de R$10.000,00 (dez mil reais) à 

titulo de indenização por danos morais ocasionados ao Reclamante 

JORCELINO CAMPOS DE OLIVEIRA valor com incidência de juros de 1% 

(um por cento)ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e 

correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta 

sentença (Súmula 362 STJ). Como consequência da presente sentença, 
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DECLARO inexistente a relação jurídica entre as partes, em discussão 

nesse processo. Fica a parte condenada ciente de que, após o trânsito 

em julgado deste ato sentencial, se não houver o pagamento voluntário do 

débito, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) 

sobre o montante condenatório, nos termos do artigo 523 e seus 

parágrafos, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001311-87.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIVINA CAMPOS VASCONCELOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO ALVES DO NASCIMENTO OAB - MT0014040A 

(ADVOGADO(A))

ARLETE ALVES DO NASCIMENTO OAB - MT0014024A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001311-87.2018.811.0004 Pólo ativo: CLAUDIVINA CAMPOS 

VASCONCELOS Pólo passivo: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES 

SA Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do 

artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não 

há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A 

inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o 

Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

MORAL, em que a parte autora alega que teve lançado indevidamente seu 

nome nos órgãos de restrição, visto que nunca contratou a reclamada. Na 

contestação, a Reclamada alega que inexiste dever de indenizar, porém 

não apresenta nenhum documento apto a comprovar a origem da divida, 

como contrato assinado. Infere-se, portanto, que ocorreu a utilização 

indevida dos dados pessoais da parte Autora, restando configurada a 

falha na prestação de serviço praticada pela parte reclamada, visto que a 

ela caberia a analise dos documentos a fim de evitar esse tipo de 

ocorrência. No que concerne à reparação do dano, incide a 

responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do Consumidor preceitua 

em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Não há dúvida de que a conduta da parte requerida 

provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para 

caracterizar o dano moral, uma vez que a requerente teve o crédito 

abalado. Curial enfatizar que o entendimento doutrinário jurisprudencial 

predominante é no sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos 

cadastros restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida 

inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por 

dano moral, independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à 

reputação sofrida pela parte requerente. Nesse sentido: APELAÇÃO 

CIVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. CONTRATOS 

DE CONSUMO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. A inscrição indevida em 

cadastros restritivos de crédito constitui ilícito que gera dano moral in re 

ipsa que dispensa prova da lesão. - Reconhecida a inexistência da dívida 

impõe-se reparação por inscrição negativa indevida. DANO MORAL. 

QUANTIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO. O valor da condenação por dano moral 

deve observar como balizadores o caráter reparatório e punitivo da 

condenação. Não há de que incorrer em excesso que leve ao 

enriquecimento sem causa, tampouco em valor que descure do caráter 

pedagógico-punitivo da medida. - A condenação em valor razoável ao 

caso concreto não merece reparo. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 

70059336545 RS , Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 

18/09/2014, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 23/09/2014) A Turma Recursal de Mato Grosso também tem 

entendimento nesse sentido: RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE 

CONSUMO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - 

INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO - INEXISTÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - FRAUDE - AUSÊNCIA DE PROVAS 

DA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL CARACTERIZADO - SENTENÇA 

MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A inscrição indevida do 

nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, é causa que enseja o 

recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano 

moral in re ipsa e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos 

danos experimentados. Havendo alegação de inexistência de relação 

jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços 

que requereu a negativação do nome do consumidor provar que houve a 

contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, 

o que não restou comprovado. Manutenção da sentença.RI 1135/2013, 

DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, TURMA RECURSAL 

ÚNICA, Julgado em 20/05/2014, Publicado no DJE 09/06/2014) Entretanto, é 

de se salientar que o prejuízo moral experimentado pela Reclamante deve 

ser ressarcido numa soma que não apenas compense a ele a dor e/ou 

sofrimento causado, mas especialmente deve atender às circunstâncias 

do caso em tela, tendo em vista as posses do ofensor e a situação 

pessoal do ofendido, exigindo-se a um só tempo, prudência, razoabilidade 

e severidade. A respeito do valor da indenização por dano moral, a 

orientação jurisprudencial e doutrinária é no sentido de que: No direito 

brasileiro, o arbitramento da indenização do dano moral ficou entregue ao 

prudente arbítrio do Juiz. Portanto, em sendo assim, desinfluente será o 

parâmetro por ele usado na fixação da mesma, desde que leve em conta a 

repercussão social do dano e seja compatível com a situação econômica 

das partes e, portanto, razoável. (Antônio Chaves, Responsabilidade Civil, 

atualização em matéria de responsabilidade por danos moral, publicada na 

RJ nº. 231, jan./97, p. 11). (grifei e negritei). A reparação civil possui um 

tríplice escopo: indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar 

tanto a compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido quanto a 

punição do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. 

Verifico que as demais negativações existentes foram ingressadas com 

outras ações, sendo certo que a única que cabe indenização é a 

presente, pois caberia a autora ter ingressado com apenas uma ação para 

discutir todos os débitos. Destarte, entendo que, no caso em análise, 

levando-se em conta a natureza da ofensa, a situação econômica da 

ofensora e do ofendido, bem como as circunstâncias em que os fatos se 

desenvolveram, plausível a fixação da indenização em R$10.000,00 (dez 

mil reais). 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso 

I, do Código de Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO 

PEDIDO INICIAL, para: a)CONDENAR, o Reclamado EMBRATEL TVSAT 

TELECOMUNICACOES SA a pagar a quantia de R$10.000,00 (dez mil reais) 

à titulo de indenização por danos morais ocasionados ao Reclamante 

CLAUDIVINA CAMPOS VASCONCELOS valor com incidência de juros de 

1% (um por cento)ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e 

correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta 

sentença (Súmula 362 STJ). Como consequência da presente sentença, 

DECLARO inexistente a relação jurídica entre as partes, em discussão 

nesse processo. Fica a parte condenada ciente de que, após o trânsito 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103873/12/2018 Página 155 de 948



em julgado deste ato sentencial, se não houver o pagamento voluntário do 

débito, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) 

sobre o montante condenatório, nos termos do artigo 523 e seus 

parágrafos, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000117-52.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MS0016393A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000117-52.2018.811.0004 Pólo Ativo: MARIA LUCIA DE 

OLIVEIRA Pólo Passivo: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO 

Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 

38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que 

se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a competência 

deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações 

preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do 

art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, 

onde afirma a parte autora em resumo, que possuía uma divida com a 

reclamada quitando em 04.07.2017, no entanto até dezembro/2017, a 

reclamada ainda não retirou o nome do autor dos órgãos de proteção. Na 

contestação, o reclamado alega que a divida é devida, oriunda de um 

contrato não pago da autora, mas em nada aduz quanto a afirmação do 

pagamento do acordo mencionado pela autora na inicial. Pois bem, 

verifica-se que a parte autora comprova pagamento da divida em favor do 

reclamado, sendo certo que a negativação é indevida. 3.1. DO DANO 

MORAL No que tange ao pedido de reparação a titulo de dano moral, 

entendo que a conduta da reclamada causou sim abalo moral ao 

Reclamante, abalo esse passível de indenização, posto que as cobranças 

indevidas geram aborrecimentos diversos de mero dissabor, uma vez que 

frustam a relação de consumo e confiança entre a promovente e a 

Promovida. É a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de 

que "a inércia do credor em promover a atualização dos dados cadastrais, 

apontando o pagamento, e consequentemente, o cancelamento do registro 

indevido, gera o dever de indenizar, independentemente da prova do abalo 

sofrido pelo autor, sob forma de dano presumido" (STJ-RESP Nº 1.149.998 

- RS - Relatora: Min. Nancy Andrighi- DJ: 07/08/2012). Nesse sentido: 

DANOS MORAIS - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO- APÓS PAGAMENTO DA DÍVIDA - DANO 

COMPROVADO - ORIENTAÇÃO DO STJ- FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO- 

CARÁTER PEDAGÓGICO - Segundo a mais moderna orientação do 

colendo Superior Tribunal de Justiça, "a inércia do credor em promover a 

atualização dos dados cadastrais, apontando o pagamento, e 

consequentemente, o cancelamento do registro indevido, gera o dever de 

indenizar, independentemente da prova do abalo sofrido pelo autor, sob 

forma de dano presumido" (STJ-RESP Nº 1.149.998 - RS - Relatora: Min. 

Nancy Andrighi- DJ: 07/08/2012). - A indenização por danos morais deve 

ser fixada dentro dos parâmetros de punição do ofensor e compensação 

do ofendido pelos danos sofridos, sem ocasionar enriquecimento ilícito e 

nem estimulação de repetição do ato do ofensor, em face do caráter 

pedagógico da medida. (TJ-MG - AC: 10024121043889001 MG , Relator: 

Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 30/01/2014, Câmaras 

Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/02/2014) O dano 

moral decorrente da indevida inscrição do nome do devedor em cadastro 

de maus pagadores deve ser ressarcido pelo dano moral 

independentemente da comprovação da ocorrência de efetivos prejuízos 

patrimoniais. Sobre o assunto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA 

FIXA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEVIDA 

NEGATIVAÇÃO EM SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL 

CONFIGURADO, A ENSEJAR O DIREITO À REPARAÇÃO. REDUÇÃO 

VALOR INDENIZATÓRIO PARA MELHOR ATENDER À RAZOABILIDADE. 

RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO, PREJUDICADO O APELO 

ADESIVO. Restou incontroversa a ocorrência da negativação do nome da 

autora em serviço de proteção ao crédito, providência que se mostrou 

indevida, ante a constatação de que não havia débito pendente. O dano 

moral se apresenta inequívoco, diante do simples fato da anotação, 

ensejando o direito à reparação. Reputa-se mais razoável, no caso, a 

fixação do valor indenizatório em R$ 4.000,00, montante a ser corrigido a 

partir da prolação da sentença e acrescido de juros de mora a contar da 

c i t a ç ã o .  ( T J - S P  -  A P L :  1 2 9 5 9 5 8 2 0 1 0 8 2 6 0 0 3 2  S P 

0012959-58.2010.8.26.0032, Relator: Antonio Rigolin, Data de Julgamento: 

31/07/2012, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

31/07/2012) Portanto, restou-se comprovada a responsabilidade na 

conduta da reclamada, pois no sistema do C.D.C., é dever e risco 

profissional do fornecedor de serviços agir corretamente e segundo lhe 

permitem as normas jurídicas imperativas. Não assiste razão a parte ré 

quando diz sobre a inexistência de dano moral indenizável, pois não houve 

ilicitude da sua parte, mas o simples fato da reclamada ter negativado 

INDEVIDAMENTE o nome da reclamante junto ao SPC/SERASA/CARTÓRIO, 

já é suficiente para configurar o dano moral, pois é pacífico na nossa 

jurisprudência que o dano moral não depende de prova, bastando 

comprovação do fato que o causou, mesmo porque, o dano moral apenas 

é presumido, uma vez que é impossível adentrar na subjetividade do outro 

para aferir a sua dor e a sua mágoa. Sobre o assunto: DANO MORAL - 

NOME - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - PROVA DO EFETIVO PREJUÍZO - 

DESNECESSIDADE - VALOR - FIXAÇÃO. 1. A indevida inclusão de nome 

nos órgãos de proteção ao crédito, por dívida inexistente, configura ilícito 

indenizável. 2. A condenação por dano moral independe de prova do 

prejuízo efetivo, por estar relacionado com a afetação do estado de 

espírito daquele que foi ofendido em seu patrimônio imaterial, haja vista a 

repercussão negativa derivada da injusta inclusão de seu nome nos 

órgãos de proteção ao crédito. 3. Na fixação do dano moral, o julgador 

deve levar em conta o grau de constrangimento para a vítima e as 

possibilidades financeiras do ofensor, evitando estipular valor exagerado, 

a ensejar lucro fácil, ou irrisório, a ponto de não servir para coibir novas 

ocorrências.(TJ-MG - AC: 10145110211649001 MG , Relator: Guilherme 

Luciano Baeta Nunes, Data de Julgamento: 18/06/2013, Câmaras Cíveis / 

18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/06/2013) CIVIL E 

PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

PRELIMINAR DE FALTA DE REPRESENTAÇÃO - REJEIÇÃO - PRELIMINAR 

DE COISA JULGADA E FALTA DE INTERESSE DE AGIR - REJEIÇÃO - 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE - 

RESPONSABILIDADE DA EMPRESA DE TELEFONIA - DANO MORAL - 

PROVA DO PREJUÍZO - DESNECESSIDADE - VALOR DA INDENIZAÇÃO - 

CIRCUNSTÂNCIAS E PARÂMETROS NÃO OBSERVADOS - REDUÇÃO - 

CABIMENTO - RECURSO PROVIDO EM PARTE. - Estando a ré devidamente 

representada nos autos por procurador regularmente munido de mandato 

ad judicia outorgado por dois diretores, como autoriza o contrato social, 

não há se falar em falta de representação. - Não se configura coisa 

julgada se a causa de pedir na ação é distinta da causa de pedir da ação 

anterior. -Se as questões argüidas pela parte não foram apreciadas 
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quando do julgamento de ações anteriores, cuja causa de pedir foi distinta, 

tal parte possui interesse de agir para propositura de nova ação que visa 

a apreciação de tais questões pelo Judiciário. - A simples negativação 

indevida enseja dano moral e direito à indenização, independente de 

qualquer outra prova, porque neste caso é presumida a ofensa à honra e 

ao bom nome do cidadão. - A suposta fraude de terceiro não isenta de 

responsabilidade o prestador de serviço, sendo que esta circunstância 

apenas influencia na fixação do valor da indenização. - Deve ser reduzido 

o valor da indenização quando incompatível com as circunstâncias do fato 

e com os parâmetros dos Tribunais. - Preliminares rejeitadas e recurso 

provido em parte.(TJ-MG - AC: 10145120646552001 MG , Relator: Márcia 

De Paoli Balbino, Data de Julgamento: 23/05/2013, Câmaras Cíveis / 17ª 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/06/2013) Entretanto, é de se 

salientar que o prejuízo moral experimentado pela Reclamante deve ser 

ressarcido numa soma que não apenas compense a ele a dor e/ou 

sofrimento causado, mas especialmente deve atender às circunstâncias 

do caso em tela, tendo em vista as posses do ofensor e a situação 

pessoal do ofendido, exigindo-se a um só tempo, prudência, razoabilidade 

e severidade. A respeito do valor da indenização por dano moral, a 

orientação jurisprudencial e doutrinária é no sentido de que: No direito 

brasileiro, o arbitramento da indenização do dano moral ficou entregue ao 

prudente arbítrio do Juiz. Portanto, em sendo assim, desinfluente será o 

parâmetro por ele usado na fixação da mesma, desde que leve em conta a 

repercussão social do dano e seja compatível com a situação econômica 

das partes e, portanto, razoável. (Antônio Chaves, Responsabilidade Civil, 

atualização em matéria de responsabilidade por danos moral, publicada na 

RJ nº. 231, jan./97, p. 11). (grifei e negritei). A reparação civil possui um 

tríplice escopo: indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar 

tanto a compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido quanto a 

punição do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. 

Destarte, entendo que, no caso em análise, levando-se em conta a 

natureza da ofensa, a situação econômica da ofensora e do ofendido, 

bem como as circunstâncias em que os fatos se desenvolveram, plausível 

a fixação da indenização em R$10.000,00 (dez mil reais). 4. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, 

mantendo os efeitos da tutela, para: a) CONDENAR, o Reclamado BANCO 

LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO, a pagar a quantia de R$10.000,00 

(dez mil reais) à titulo de indenização por danos morais ocasionados ao 

Reclamante MARIA LUCIA DE OLIVEIRA, valor com incidência de juros de 

1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso(Súmula 54 do STJ) e 

correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta 

sentença (Súmula 362 STJ). b) Como consequência da presente 

sentença, DECLARO inexistente o débito oriundo da negativação em 

discussão no processo. Fica a parte condenada ciente de que, após o 

trânsito em julgado deste ato sentencial, se não houver o pagamento 

voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% 

(dez por cento) sobre o montante condenatório, nos termos do artigo 523 

e seus parágrafos, do Novo Código de Processo Civil. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se. Sem custas e honorários, conforme disposto nos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.
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Autos nº 1001172-38.2018.811.0004 Pólo ativo: BELTON MOREIRA 

OLIVEIRA Pólo passivo: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de 

fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao 

bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil(2016). 

Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO MORAL, em que a parte 

autora alega que teve lançado indevidamente seu nome nos órgãos de 

restrição no valor de R$274,57, visto que nunca contratou a reclamada. 

Na contestação, a Reclamada alega que inexiste dever de indenizar, 

porém não apresenta nenhum documento apto a comprovar a origem da 

divida, como contrato de origem da divida. Infere-se, portanto, que ocorreu 

a utilização indevida dos dados pessoais da parte Autora, restando 

configurada a falha na prestação de serviço praticada pela parte 

reclamada, visto que a ela caberia a analise dos documentos a fim de 

evitar esse tipo de ocorrência. No que concerne à reparação do dano, 

incide a responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do Consumidor 

preceitua em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Não há dúvida de que a conduta da parte requerida 

provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para 

caracterizar o dano moral, uma vez que a requerente teve o crédito 

abalado. Curial enfatizar que o entendimento doutrinário jurisprudencial 

predominante é no sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos 

cadastros restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida 

inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por 

dano moral, independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à 

reputação sofrida pela parte requerente. Nesse sentido: APELAÇÃO 

CIVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. CONTRATOS 

DE CONSUMO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. A inscrição indevida em 

cadastros restritivos de crédito constitui ilícito que gera dano moral in re 

ipsa que dispensa prova da lesão. - Reconhecida a inexistência da dívida 

impõe-se reparação por inscrição negativa indevida. DANO MORAL. 

QUANTIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO. O valor da condenação por dano moral 

deve observar como balizadores o caráter reparatório e punitivo da 

condenação. Não há de que incorrer em excesso que leve ao 

enriquecimento sem causa, tampouco em valor que descure do caráter 

pedagógico-punitivo da medida. - A condenação em valor razoável ao 

caso concreto não merece reparo. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 

70059336545 RS , Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 

18/09/2014, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 23/09/2014) A Turma Recursal de Mato Grosso também tem 

entendimento nesse sentido: RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE 

CONSUMO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - 

INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO - INEXISTÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - FRAUDE - AUSÊNCIA DE PROVAS 

DA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL CARACTERIZADO - SENTENÇA 

MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A inscrição indevida do 

nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, é causa que enseja o 

recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano 
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moral in re ipsa e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos 

danos experimentados. Havendo alegação de inexistência de relação 

jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços 

que requereu a negativação do nome do consumidor provar que houve a 

contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, 

o que não restou comprovado. Manutenção da sentença.RI 1135/2013, 

DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, TURMA RECURSAL 

ÚNICA, Julgado em 20/05/2014, Publicado no DJE 09/06/2014) Entretanto, é 

de se salientar que o prejuízo moral experimentado pela Reclamante deve 

ser ressarcido numa soma que não apenas compense a ele a dor e/ou 

sofrimento causado, mas especialmente deve atender às circunstâncias 

do caso em tela, tendo em vista as posses do ofensor e a situação 

pessoal do ofendido, exigindo-se a um só tempo, prudência, razoabilidade 

e severidade. A respeito do valor da indenização por dano moral, a 

orientação jurisprudencial e doutrinária é no sentido de que: No direito 

brasileiro, o arbitramento da indenização do dano moral ficou entregue ao 

prudente arbítrio do Juiz. Portanto, em sendo assim, desinfluente será o 

parâmetro por ele usado na fixação da mesma, desde que leve em conta a 

repercussão social do dano e seja compatível com a situação econômica 

das partes e, portanto, razoável. (Antônio Chaves, Responsabilidade Civil, 

atualização em matéria de responsabilidade por danos moral, publicada na 

RJ nº. 231, jan./97, p. 11). (grifei e negritei). A reparação civil possui um 

tríplice escopo: indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar 

tanto a compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido quanto a 

punição do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. 

Verifico que as demais negativações existentes foram ingressadas com 

outras ações, sendo certo que a única que cabe indenização é a 

presente, pois caberia a autora ter ingressado com apenas uma ação para 

discutir todos os débitos. Destarte, entendo que, no caso em análise, 

levando-se em conta a natureza da ofensa, a situação econômica da 

ofensora e do ofendido, bem como as circunstâncias em que os fatos se 

desenvolveram, plausível a fixação da indenização em R$10.000,00 (dez 

mil reais). 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso 

I, do Código de Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO 

PEDIDO INICIAL, para: a)CONDENAR, o Reclamado BANCO BRADESCO 

S.A. a pagar a quantia de R$10.000,00 (dez mil reais) à titulo de 

indenização por danos morais ocasionados ao Reclamante BELTON 

MOREIRA OLIVEIRA valor com incidência de juros de 1% (um por cento)ao 

mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária 

pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 

362 STJ). Como consequência da presente sentença, DECLARO 

inexistente a relação jurídica entre as partes, em discussão nesse 

processo. Fica a parte condenada ciente de que, após o trânsito em 

julgado deste ato sentencial, se não houver o pagamento voluntário do 

débito, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) 

sobre o montante condenatório, nos termos do artigo 523 e seus 

parágrafos, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.
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Autos nº 1000790-45.2018.811.0004 Pólo ativo: RHUAN CARLOS ALVES 

SANCHES Pólo passivo: BANCO BRADESCO S/A Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) Verifico que a 

matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas 

carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou 

protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, 

onde afirma o reclamante que teve seu nome inserido indevidamente nos 

órgãos de proteção, vez que jamais contratou nenhum empréstimo da ré. 

Na contestação, a Reclamada alega que a divida é licita, apresentando 

DOCUMENTOS, como CONTRATO que comprovam a origem do débito e 

extratos de pagamentos informando as parcelas ao qual a ré deixou de 

efetuar o pagamento. Sendo assim, diante dos documentos apresentados 

pela reclamada, entendo devida a cobrança em discussão neste 

processo. Forçoso reconhecer que a Reclamada agiu no exercício regular 

de um direito, nos exatos termos do art.188 do Código Civil, in verbis: “Art. 

188. Não constituem atos ilícitos: I – os praticados em legítima defesa ou 

no exercício regular de um direito”. Logo, ainda que cabível a reparação 

civil em casos de negativação indevida (art. 5º, incisos V e X, da 

Constituição Federal), restou comprovado, na hipótese em apreço, a 

ausência de pagamento pelo Reclamante, razão pela qual não há que se 

falar em ilicitude no procedimento do réu. Assim sendo, in casu, não há 

que falar-se em dano moral a ser indenizado, levando-se em conta que o 

Requerido está acobertado pela excludente da responsabilidade civil 4. DA 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Verifico que o fato da parte autora ingressar com 

ação de ressarcimento moral sabendo que a divida é devida, alterando as 

verdades dos fatos, sob a tentativa de enriquecimento ilícito, configura 

litigância de má-fé. Assim, é indiscutível a litigância de má-fé da parte 

demandante, na medida em que alterou a verdade dos fatos (art. 80, inciso 

II, CPC), comprovando-se a lide temerária. 5. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro 

no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. SUGIRO PELA 

CONDENAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ da parte autora, nos termos do 

artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 do CPC, onde CONDENO ao 

pagamento de 2%(por cento) do valor da causa, em favor da Reclamada. 

Revogo liminar eventualmente concedida. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.
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Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000770-54.2018.811.0004 Pólo ativo: JOZIMAR ALVES DE 

OLIVEIRA Pólo passivo: BANCO BRADESCO SA Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de 

fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao 

bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil(2016). 

Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO MORAL, em que a parte 

autora alega que teve lançado indevidamente seu nome nos órgãos de 

restrição, visto que nunca contratou a reclamada. Na contestação, a 

Reclamada alega que inexiste dever de indenizar, porém não apresenta 

nenhum documento apto a comprovar a origem da divida, como contrato 

assinado. Infere-se, portanto, que ocorreu a utilização indevida dos dados 

pessoais da parte Autora, restando configurada a falha na prestação de 

serviço praticada pela parte reclamada, visto que a ela caberia a analise 

dos documentos a fim de evitar esse tipo de ocorrência. No que concerne 

à reparação do dano, incide a responsabilidade objetiva. O Código de 

Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Não há dúvida de que a conduta 

da parte requerida provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão 

suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a requerente teve 

o crédito abalado. Curial enfatizar que o entendimento doutrinário 

jurisprudencial predominante é no sentido de que a inclusão ou 

manutenção do nome nos cadastros restritivos de crédito gera, por si só, 

dano moral. A indevida inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito 

à indenização por dano moral, independentemente da prova objetiva do 

abalo à honra e à reputação sofrida pela parte requerente. Nesse sentido: 

APELAÇÃO CIVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. 

CONTRATOS DE CONSUMO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DA 

DÍVIDA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. A inscrição indevida 

em cadastros restritivos de crédito constitui ilícito que gera dano moral in 

re ipsa que dispensa prova da lesão. - Reconhecida a inexistência da 

dívida impõe-se reparação por inscrição negativa indevida. DANO MORAL. 

QUANTIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO. O valor da condenação por dano moral 

deve observar como balizadores o caráter reparatório e punitivo da 

condenação. Não há de que incorrer em excesso que leve ao 

enriquecimento sem causa, tampouco em valor que descure do caráter 

pedagógico-punitivo da medida. - A condenação em valor razoável ao 

caso concreto não merece reparo. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 

70059336545 RS , Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 

18/09/2014, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 23/09/2014) A Turma Recursal de Mato Grosso também tem 

entendimento nesse sentido: RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE 

CONSUMO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - 

INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO - INEXISTÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - FRAUDE - AUSÊNCIA DE PROVAS 

DA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL CARACTERIZADO - SENTENÇA 

MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A inscrição indevida do 

nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, é causa que enseja o 

recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano 

moral in re ipsa e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos 

danos experimentados. Havendo alegação de inexistência de relação 

jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços 

que requereu a negativação do nome do consumidor provar que houve a 

contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, 

o que não restou comprovado. Manutenção da sentença.RI 1135/2013, 

DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, TURMA RECURSAL 

ÚNICA, Julgado em 20/05/2014, Publicado no DJE 09/06/2014) Entretanto, é 

de se salientar que o prejuízo moral experimentado pela Reclamante deve 

ser ressarcido numa soma que não apenas compense a ele a dor e/ou 

sofrimento causado, mas especialmente deve atender às circunstâncias 

do caso em tela, tendo em vista as posses do ofensor e a situação 

pessoal do ofendido, exigindo-se a um só tempo, prudência, razoabilidade 

e severidade. A respeito do valor da indenização por dano moral, a 

orientação jurisprudencial e doutrinária é no sentido de que: No direito 

brasileiro, o arbitramento da indenização do dano moral ficou entregue ao 

prudente arbítrio do Juiz. Portanto, em sendo assim, desinfluente será o 

parâmetro por ele usado na fixação da mesma, desde que leve em conta a 

repercussão social do dano e seja compatível com a situação econômica 

das partes e, portanto, razoável. (Antônio Chaves, Responsabilidade Civil, 

atualização em matéria de responsabilidade por danos moral, publicada na 

RJ nº. 231, jan./97, p. 11). (grifei e negritei). A reparação civil possui um 

tríplice escopo: indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar 

tanto a compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido quanto a 

punição do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. 

Verifico que as demais negativações existentes foram ingressadas com 

outras ações, sendo certo que a única que cabe indenização é a 

presente, pois caberia a autora ter ingressado com apenas uma ação para 

discutir todos os débitos. Destarte, entendo que, no caso em análise, 

levando-se em conta a natureza da ofensa, a situação econômica da 

ofensora e do ofendido, bem como as circunstâncias em que os fatos se 

desenvolveram, plausível a fixação da indenização em R$10.000,00 (dez 

mil reais). 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso 

I, do Código de Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO 

PEDIDO INICIAL, para: a)CONDENAR, o Reclamado BANCO BRADESCO SA 

a pagar a quantia de R$10.000,00 (dez mil reais) à titulo de indenização 

por danos morais ocasionados ao Reclamante JOZIMAR ALVES DE 

OLIVEIRA valor com incidência de juros de 1% (um por cento)ao mês, a 

partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo 

INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 362 

STJ). Como consequência da presente sentença, DECLARO inexistente a 

relação jurídica entre as partes, em discussão nesse processo. Fica a 

parte condenada ciente de que, após o trânsito em julgado deste ato 

sentencial, se não houver o pagamento voluntário do débito, no prazo de 

15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o montante 

condenatório, nos termos do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme disposto 

nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

(assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. 

Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo 

(a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000801-74.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILENE ALVES DANTAS MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLLYANA SOARES MATOS OAB - MT0018383A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG0109730A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000801-74.2018.811.0004 Pólo ativo: LUCILENE ALVES 
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DANTAS MARTINS Pólo passivo: BANCO BMG S/A Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil. 3. DO MÉRITO A 

inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o 

Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito no estado do processo, a teor 355, I, do 

Código de Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATORIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C DANOS MORAIS e MATERIAIS, onde a parte autora, em 

resumo, aduz que contratou um empréstimo do réu e pagou devidamente, 

visto que o empréstimo era descontado em folha de pagamento, conforme 

anexa aos autos, e indevidamente teve seu nme negativado, onde a ré 

cobra o empréstimo que já esta quitado. Em sua contestação, alega que a 

contratação do empréstimo é devido, e que não pagou as parcelas, 

portanto a negativação é licita. Pois bem, em que pese as alegações do 

reclamado, verifica-se que a autora comprova o pagamento através de 

desconto em folha de pagamento, do empréstimo discutido nestes autos, 

sendo certo a negativação do seu nome foi indevida. No que concerne à 

reparação do dano, incide a responsabilidade objetiva. O Código de 

Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Cumpre à prestadora de 

serviços agir com a diligência necessária a impedir fraudes que possam 

acarretar prejuízo aos seus clientes. No caso, importante ressaltar que 

deve ser aplicada a orientação do STJ em sua súmula 297 que dispõe que 

“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições 

financeiras”. Bem como, o Código de Defesa do Consumidor, 

especificamente ao seu art. 39, III, que preceitua: “Art. 39. É vedado ao 

fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas: III - 

enviar ou entregar ao consumidor, sem solicitação prévia, qualquer 

produto, ou fornecer qualquer serviço”. 3.2 DOS DANOS MORAIS 

Comprovada que foi efetuado contrato fraudulento em nome da parte 

autora, resta cristalino o dever de reparação, inclusive pelo fato que a 

parte autora necessitou demandar de forma judicial para resolver a atitude 

ilícita cometida pela Reclamada. Nesta enseada, diz o Código Civil 

Brasileiro: "Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, 

negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda 

que exclusivamente moral, comete ato ilícito." Tal artigo nos fornece o 

arcabouço legal que regula, em regra, a responsabilidade civil no nosso 

ordenamento jurídico. Com efeito, a partir da leitura desse artigo é possível 

concluir que o dever de indenizar, no sistema do Código Civil, decorre ou 

assenta-se no trinômio ato ilícito, nexo causal e dano. O dano moral 

passível de indenização segundo nosso ordenamento jurídico é a lesão ao 

patrimônio ideal daquele que a pleiteia, bem como a dor e o sofrimento por 

ele experimentados em virtude de culpa ou dolo de terceiro, lesão esta que 

entendo ocorrida no caso vertente. Nesse sentido: CIVIL. RECURSO 

ESPECIAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO - DESCONTO INDEVIDO EM 

CONTA-CORRENTE. VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. 

FIXAÇÃO. RAZOABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. 

Em sede de recurso especial, a revisão da indenização por dano moral 

apenas é possível quando o quantum arbitrado nas instâncias originárias 

se revelar irrisório ou exorbitante. Não estando configurada uma dessas 

hipóteses, incide o enunciado da Súmula 7/STJ. 2. Agravo regimental não 

provido. (STJ - AgRg no AREsp: 401880 SP 2013/0318932-7, Relator: 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 19/11/2013, T4 - 

QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/12/2013) APELAÇÃO 

INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS EMPRÉSTIMO INDEVIDO - QUANTUM. - A 

fraude de terceiros é inserida na teoria do risco profissional da atividade 

da instituição financeira (recurso repetitivo do C. Superior Tribunal de 

Justiça);- Manutenção da sentença por seus próprios e bem lançados 

fundamentos art. 252 do RITJSP;- Quantum indenizatório que se mostra 

adequado à média praticada por esta Relatora em casos análogos e 

condizente com o dano sofrido (artigo 944 do CC), incabível 

redução;RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - APL: 9122182202009826 SP 

9122182-20.2009.8.26.0000, Relator: Maria Lúcia Pizzotti, Data de 

Julgamento: 15/10/2012, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 31/10/2012) Com efeito, a parte autora narra sua 

intranqüilidade e insegurança e porquê não impotência, em ver lançados 

em seu pagamento empréstimos não solicitados. Nossos tribunais tem 

rotineiramente decidido que a oferta/cobrança de crédito não solicitado ao 

consumidor implica na condenação por danos morais. No sentido de nosso 

entendimento os julgados: APELAÇÃO INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS 

EMPRÉSTIMO INDEVIDO - QUANTUM. - A fraude de terceiros é inserida na 

teoria do risco profissional da atividade da instituição financeira (recurso 

repetitivo do C. Superior Tribunal de Justiça);- Manutenção da sentença 

por seus próprios e bem lançados fundamentos art. 252 do RITJSP;- 

Quantum indenizatório que se mostra adequado à média praticada por esta 

Relatora em casos análogos e condizente com o dano sofrido (artigo 944 

do CC), incabível redução;RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - APL: 

9122182202009826 SP 9122182-20.2009.8.26.0000, Relator: Maria Lúcia 

Pizzotti, Data de Julgamento: 15/10/2012, 20ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 31/10/2012) Na hipótese presente, verifico que 

caberia a parte reclamada proceder com mais cautela quando se trata de 

concessão de empréstimos, haja vista que responde integralmente pelos 

danos sofridos pelo consumidor quando comprovado a ilegitimidade do 

contrato. A reparação civil possui um tríplice escopo: indenizatório, 

punitivo e pedagógico, devendo objetivar tanto a compensação do mal 

injusto experimentado pelo ofendido quanto a punição do causador do 

dano, desestimulando-o à repetição do ato. Destarte, entendo que, no 

caso em análise, levando-se em conta a natureza da ofensa, a situação 

econômica da ofensora e do ofendido, bem como as circunstâncias em 

que os fatos se desenvolveram, como forma punitiva da atitude das 

Reclamadas visto que ainda não havia sido efetuado nenhum desconto 

indevido, plausível a fixação da indenização em R$10.000,00 (dez mil 

reais). 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, diante da doutrina e da 

jurisprudência apresentada, e com fulcro no art. 487, inciso I do Código de 

Processo Civil, c/c art. 6º da Lei nº. 9.099/95, SUGIRO PROCEDENCIA 

PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, para: a)CONDENAR, o reclamado BANCO 

BMG S/A, ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 

10.000,00 (dez mil reais) a reclamante LUCILENE ALVES DANTAS 

MARTINS, valor esse acrescido de juros de 1%(um por cento) ao mês, a 

partir da citação (Art. 404 e 405 do CC), e correção monetária pelo INPC 

devida a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 362 STJ) 

Como consequência da presente sentença, DECLARO inexistente a 

cobrança em discussão neste processo, mantendo os efeitos da tutela. 

Fica a parte condenada ciente de que, após o trânsito em julgado deste 

ato sentencial, se não houver o pagamento voluntário do débito, no prazo 

de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o 

montante condenatório, nos termos do artigo 523 e seus parágrafos, do 

Novo Código de Processo Civil. Sem custas e sem honorários neste grau 

de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Após o trânsito em julgado, 

arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

(assinado digitalmente) Laura Avila Vasconcelos Juiza Leiga Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) 

juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000165-11.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:
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Advogado(s) Polo Ativo:

WEILY SILVA SANTOS OAB - MT0014572A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 
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(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000165-11.2018.811.0004 Pólo Ativo: FERNANDO ROBSON DA 

PENHA Pólo Passivo: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. 

PRELIMINARES Verifico que não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos 

mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa 

e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de fato já está 

satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos, 

e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo 

diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado do feito nos 

termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Nesse contexto, sem 

dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e testemunhal para 

deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura de cerceamento 

de defesa. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR MORAIS, onde em 

resumo alega a parte autora que efetuou o pagamento de todas as suas 

faturas em atraso na data de 18.01.2018, após o fornecimento de energia 

ter sido interrompido em 17.01. No entanto, apesar de todo esforço em 

comprovar a quitação do debito e pugnar pelo restabelecimento do 

serviço, este só ocorreu em 22.01.2018, ou seja, quatro dias após o 

pagamento em que permaneceu sem energia, pugnando pela condenação 

em danos morais. Na contestação, a reclamada impugna genericamente os 

fatos iniciais, aduzindo que o corte foi devido visto que a parte autora 

estava inadimplente. Pois bem, apesar do requerimento de audiência de 

instrução da parte autora, entendo que a prova no caso dos autos é 

documental, sendo certo que caberia a parte reclamada comprovar a data 

do restabelecimento da energia. Assim, considerando que ré não 

apresentou prova suficiente para alterar ou modificar o direito da autora 

entendo que os fatos iniciais são devidos. Assim, evidente a 

responsabilidade da reclamada, sendo certo que não fez prova de que 

procurou atender a solicitação do autor em prazo hábil. 3.1 . DANOS 

MORAIS No que tange aos danos morais, deve-se ponderar que a energia 

elétrica é bem de consumo essencial ao cotidiano de qualquer pessoa, de 

modo que a ineficiência ou ausência de seu fornecimento, dependendo 

das circunstâncias do caso e quando superado o razoável, pode, de fato, 

resultar em dissabores que transcendem o mero aborrecimento e 

ocasionam efetivo abalo psíquico. In casu,pela interrupção da energia, 

reputa-se inquestionável que a parte reclamante teve sua honra subjetiva 

atingida em decorrência das recorrentes falhas de prestação de serviço 

da reclamada, mormente ao se ponderar a quantidade e a essencialidade 

da energia elétrica no cotidiano humano, dissabores que, somados, 

denotam desrespeito ao consumidor, transcendem o mero aborrecimento e 

configuram efetivo prejuízo imaterial intrínseco, passível de recomposição. 

Nesse sentido: Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. SUSPENSÃO DO 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DEMORA NO 

RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NECESSIDADE DE REEXAME DO 

CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 

279 DO STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. I - A apreciação do 

recurso extraordinário, na espécie, encontra óbice na Súmula 279 do STF. 

Precedentes. II - Agravo regimental improvido. (STF - ARE: 723113 RS, 

Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 16/04/2013, 

Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-079 DIVULG 26-04-2013 PUBLIC 

29-04-2013) ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OMISSÃO NO 

ACÓRDÃO. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO E DEMORA 

INJUSTIFICADA NO RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO. danos MORAIS E 

MATERIAIS CONFIGURADOS. VALOR RAZOÁVEL. pretensão de reexame 

de prova. SÚMULA 7/STJ. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. EVENTO 

DANOSO. 1. A alegação genérica de violação do art. 535 do Código de 

Processo Civil, sem explicitar os pontos em que teria sido omisso o 

acórdão recorrido, atrai a aplicação do disposto na Súmula 284/STF. 2. O 

Tribunal de origem concluiu, com base nos elementos de convicção do 

autos, que ficou configurado dano moral, ao passo que procedeu à 

análise dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, ao assentar 

que a quantia fixada está em consonância com a extensão do dano 

causado. 3. Assim, insuscetível de revisão, nesta via recursal, o referido 

entendimento, por demandar reapreciação de matéria fática. Incidência da 

Súmula 7/STJ. 4. Em se tratando de responsabilidade extracontratual do 

Estado, o entendimento sedimentado desta Corte é o de que os juros de 

mora são devidos desde a ocorrência do evento danoso, e não da 

citação. Este, aliás, é o conteúdo da Súmula 54/STJ. Agravo regimental 

improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 390675 RS 2013/0293949-0, Relator: 

Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 17/10/2013, T2 - 

SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2013) A respeito do 

valor da indenização por dano moral, a orientação jurisprudencial e 

doutrinária é no sentido de que: No direito brasileiro, o arbitramento da 

indenização do dano moral ficou entregue ao prudente arbítrio do Juiz. 

Portanto, em sendo assim, desinfluente será o parâmetro por ele usado na 

fixação da mesma, desde que leve em conta a repercussão social do 

dano e seja compatível com a situação econômica das partes e, portanto, 

razoável. (Antônio Chaves, Responsabilidade Civil, atualização em matéria 

de responsabilidade por danos moral, publicada na RJ nº. 231, jan./97, p. 

11). (grifei e negritei). A reparação civil possui um tríplice escopo: 

indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar tanto a 

compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido quanto a 

punição do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. 

Destarte, entendo que, no caso em análise, levando-se em conta a 

natureza da ofensa, a situação econômica da ofensora e do ofendido, 

bem como as circunstâncias em que os fatos se desenvolveram, plausível 

a fixação da indenização em R$10.000,00 (dez mil reais). 4. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, 

nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com 

resolução de mérito, para: a) CONDENAR, a Reclamada ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, a pagar a quantia de 

R$10.000,00 (dez mil reais) à titulo de indenização por danos morais 

ocasionados a Reclamante FERNANDO ROBSON DA PENHA, valor com 

incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação 

(artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção monetária pelo INPC devida 

a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 362 STJ). Fica a 

parte condenada ciente de que, após o trânsito em julgado deste ato 

sentencial, se não houver o pagamento voluntário do débito, no prazo de 

15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o montante 

condenatório, nos termos do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme disposto 

nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito, arquive-se. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) 

LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 

40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), 

para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001104-88.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE HUMBERTO NOGUEIRA REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS OAB - MT0021035A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALIPIO SCHUWANK MAGGI (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO
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Autos nº. 1001104-88.2018.811.0004 Pólo Ativo: JORGE HUMBERTO 

NOGUEIRA REIS Pólo Passivo: ALIPIO SCHUWANK MAGG Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de cumprimento de obrigação, 

onde a parte autora veio aos autos informar a quitação do débito por parte 

do executado. Com efeito, cumprida a obrigação, merece o feito ser 

extinto. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no artigo 924, II, do 

Código de Processo Civil, e SUGIRO QUE SEJA EXTINTO O PROCESSO, 

com resolução do mérito ante o cumprimento da obrigação, e 

consequentemente determino o arquivamento dos autos. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA 

AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000124-44.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

POLLYANA SOARES MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO BORGES ANDRADE OAB - MT0018994A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S A (REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000124-44.2018.811.0004 Pólo Ativo: POLLYANA SOARES 

MATOS Pólo Passivo: BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S 

A e BANCO DO BRASIL Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 

2.1. PRELIMINARES Entendo que não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e prejudiciais de 

mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil. 3. 

MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz 

adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade, como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: 

"O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, 

quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, 

nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, onde afirma a Reclamante que ao 

adquirir um produto e passar seu cartão de débito da Reclamada, teve a 

mensagem de “não autorizado” retornada, e que sofreu enorme 

constrangimento, visto que possuía saldo em sua conta e ficou 

envergonha perante a empresa. Posteriormente tentou passar o cartão em 

outra loja e deu certo, confirmando o fato da falha da prestação do 

serviço da ré, que impediu de usar seu cartão quando necessário. Na 

contestação, o Banco Reclamado, requer a ilegitimidade da Administradora 

do Cartão, aduzindo se tratar da mesma pessoa jurídica, e no mérito alega 

que a falha do indeferimento da transação é da própria operadora do 

cartão que autorizou a compra e em seguida pediu o estorno, não 

podendo ser responsabilizada. Considerando a ausência de contestação 

da Administradora do Cartão declaro sua revelia. E não reconheço a sua 

ilegitimidade, visto que possuem CNPJ diferentes, respondendo portanto, 

de forma solidária com o Banco réu. Pois bem, verifico pela situação fática 

discutida no processo, que a falha do cartão apresentado, é de 

responsabilidade de ambas as reclamadas, visto que se a autora tinha 

saldo positivo em conta, não havia motivo para impedir a transação, sendo 

certo que houve manifesta falha na prestação do serviço. Neste sentido: 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

TENTATIVA DE PAGAMENTO DE COMPRAS COM O CARTÃO DE DÉBITO. 

MENSAGEM DA MÁQUINA LEITORA DO CARTÃO COMO NEGADO. SALDO 

POSITIVO EM CONTA CORRENTE. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO 

BANCÁRIA PELA FALHA NO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS DO 

CARTÃO. DANO MORAL EVIDENCIADO. SENTENÇA REFORMADA. ÔNUS 

SUCUMBENCIAL INVERTIDO. RECURSO PROVIDO. (Apelação Cível nº 

2008.0825413, Primeira Câmara de Direito Cível TJSC, Rel. Desa. Substa. 

Cinthia Beatriz da Silva Bittencourt, 08/11/2011). (grifo nosso). Com efeito, 

o Réu não comprovou que a solicitação de estorno originou-se pela 

bandeira do cartão, de modo que se conclui que foi responsabilidade da 

reclamada. 3.1. DANOS MORAIS No que tange ao pedidos de danos 

morais, entendo que o fato do autor ter passado pelo constrangimento de 

ter sua compra negada sem nenhum motivo aparente, visto que possuía 

saldo em conta de R$ 1.232,00, evidente a falha na prestação do serviço. 

Dispõe o Código Civil Brasileiro: "Art. 186. Aquele que, por ação ou 

omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar 

dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito." Tal 

artigo nos fornece o arcabouço legal que regula, em regra, a 

responsabilidade civil no nosso ordenamento jurídico. Com efeito, a partir 

da leitura desse artigo é possível concluir que o dever de indenizar, no 

sistema do Código Civil, decorre ou assenta-se no trinômio ato ilícito, nexo 

causal e dano. O dano moral passível de indenização segundo nosso 

ordenamento jurídico é a lesão ao patrimônio ideal daquele que a pleiteia, 

bem como a dor e o sofrimento por ele experimentados em virtude de 

culpa ou dolo de terceiro, lesão esta que entendo ocorrida no caso 

vertente. Destaco que, ao contrário do asseverado na contestação, a 

hipótese dos autos configurou sim abalo moral a parte reclamante, e 

constatado o dano moral, deve ser verificada a respectiva reparação, 

para o imperioso atendimento das vias adequadas. É cediço que, para a 

fixação do valor da indenização, deve-se obedecer aos princípios da 

equidade e moderação, bem como sopesar a capacidade econômica das 

partes, a intensidade do sofrimento do ofendido, a gravidade, a 

repercussão da ofensa e o grau do dolo ou da culpa do responsável. A 

reparação civil possui um tríplice escopo: indenizatório, punitivo e 

pedagógico, devendo objetivar tanto a compensação do mal justo 

experimentado pelo ofendido quanto a punição do causador do dano, 

desestimulando-o à repetição do ato. Destarte, entendo que, no caso em 

análise, levando-se em conta a natureza da ofensa, a situação econômica 

da ofensora e ofendida, bem como o como as circunstâncias em que os 

fatos se desenvolveram, plausível a fixação da indenização em R$ 

9.000,00 (nove mil reais). 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO 

PROCEDÊNCIA EM PARTE DO PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, 

inciso I, do Novo Código de Processo Civil, com resolução de mérito, o que 

faço para: a) CONDENAR, solidariamente, os Reclamados BB 

ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S A e BANCO DO BRASIL a 

pagar a quantia de R$9.000,00 (nove mil reais), ao Reclamante 

POLLYANA SOARES MATOS, valor com incidência de juros de 1% (um 

por cento) ao mês a partir da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil) e 

correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta 

sentença (Súmula 362 STJ). Fica a parte condenada ciente de que, após o 

trânsito em julgado deste ato sentencia, se não houver o pagamento 

voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% 

(dez por cento) sobre o montante condenatório, nos termos do artigo 523 

e seus parágrafos, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) 

LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 

40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), 

para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000123-59.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

POLLIANA NERES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS DE MORAIS OLIVEIRA OAB - GO0034487A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº. 1000123-59.2018.811.0004 Pólo Ativo: POLLIANA NERES DA 

SILVA Pólo Passivo: BANCO DO BRASIL S.A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra 

que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e 

equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade como forma de buscar a solução mais justa 

para o caso, permitindo uma discricionariedade, amparada na Lei. 

(destaquei e negritei). Trata-se de ação de indenização por danos morais, 

e verifico que as partes transigiram sobre o objeto desta lide, conforme 

acordo apresentado cuja cláusulas estão devidamente regulares. Certo é 

que se mostra lícito às partes buscarem a finalização de demandas 

mediante concessões mútuas, inclusive, dispensando o magistrado de 

julgar as diversas questões postas nos autos, cabendo verificar apenas e 

tão-somente a satisfação dos requisitos formais do negócio jurídico, 

homologando a manifestação da vontade apresentada pelas partes. Com 

efeito, a sentença homologatória de conciliação ou de transação é título 

executivo judicial, possuindo ela eficácia da sentença com mérito. Assim, 

considerando o processo instruído para eventual homologação, merece 

acolhimento a pretensão das partes. Nesse sentido: APELAÇÃO. AÇÃO 

DE CONHECIMENTO. ACORDO. HOMOLOGAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Celebrado acordo no bojo do processo de 

conhecimento é perfeitamente possível a sua extinção com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 269, inciso III, do Código de Processo Civil. 

(TJ-MG - AC: 10349090240566002 MG , Relator: Tiago Pinto, Data de 

Julgamento: 13/06/2013, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 21/06/2013) Assim, sendo a matéria desta lide relacionada a 

direito disponível e as partes são capazes, não verifico empecilho à 

homologação do acordo apresentado. Com efeito, o reclamado apresenta 

o comprovante de cumprimento do acordo, de modo que deve processo 

ser extinto pelo cumprimento da obrigação. 3. DISPOSITIVO Isto Posto, 

HOMOLOGO POR SENTENÇA o acordo efetuado entre as partes, para que 

surta seus efeitos jurídicos e legais, e consequentemente com fulcro no 

artigo 487,III do Novo Código de Processo Civil, SUGIRO QUE SEJA 

EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito ante o cumprimento da 

obrigação. Após o trânsito, arquive-se. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000006-68.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SOIANNY PEREIRA NERYS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000006-68.2018.811.0004 Pólo Ativo: SOIANNY PEREIRA 

NERYS Pólo Passivo: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS . Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência 

do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada 

caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins 

sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo 

poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como 

forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. (destaquei e negritei). Da análise do 

processo, verifico que a parte autora requereu a desistência do processo, 

não havendo empecilho para acolher o pedido. De acordo com o artigo 

487, inciso VIII, do Código de Processo Civil Brasileiro, extingue-se o 

processo sem julgamento do mérito: “VIII – homologar a desistência da 

ação”. Assim, desistindo à parte autora da ação, não há porque a mesma 

prosseguir, uma vez que esta se encerra no momento da homologação de 

sua desistência. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no artigo 

487, VIII do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência 

da ação, e SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do mérito.. 

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei 

nº. 9.099/95). Revogo liminar eventualmente concedida. Arquive-se. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) 

LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 

40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), 

para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002304-67.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

HENRIQUE JESUS DA SILVA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR OAB - MT0009353A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1002304-67.2018.811.0004 Pólo ativo: HENRIQUE JESUS DA 

SILVA NETO Pólo passivo: BANCO BRADESCO CARTOES S.A. Vistos, 

etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da 

Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se 

falar em complexidade suficiente que autorize afastar a competência 

deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações 

preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do 

art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

MORAL, em que a parte autora alega que teve lançado indevidamente seu 

nome nos órgãos de restrição no valor de R$142,18, visto que nunca 

contratou a reclamada. Na contestação, a Reclamada alega que inexiste 

dever de indenizar, porém não apresenta nenhum documento apto a 

comprovar a origem da divida, como contrato de origem da divida. 

Infere-se, portanto, que ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais 

da parte Autora, restando configurada a falha na prestação de serviço 

praticada pela parte reclamada, visto que a ela caberia a analise dos 

documentos a fim de evitar esse tipo de ocorrência. No que concerne à 

reparação do dano, incide a responsabilidade objetiva. O Código de 

Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Não há dúvida de que a conduta 

da parte requerida provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão 
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suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a requerente teve 

o crédito abalado. Curial enfatizar que o entendimento doutrinário 

jurisprudencial predominante é no sentido de que a inclusão ou 

manutenção do nome nos cadastros restritivos de crédito gera, por si só, 

dano moral. A indevida inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito 

à indenização por dano moral, independentemente da prova objetiva do 

abalo à honra e à reputação sofrida pela parte requerente. Nesse sentido: 

APELAÇÃO CIVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. 

CONTRATOS DE CONSUMO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DA 

DÍVIDA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. A inscrição indevida 

em cadastros restritivos de crédito constitui ilícito que gera dano moral in 

re ipsa que dispensa prova da lesão. - Reconhecida a inexistência da 

dívida impõe-se reparação por inscrição negativa indevida. DANO MORAL. 

QUANTIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO. O valor da condenação por dano moral 

deve observar como balizadores o caráter reparatório e punitivo da 

condenação. Não há de que incorrer em excesso que leve ao 

enriquecimento sem causa, tampouco em valor que descure do caráter 

pedagógico-punitivo da medida. - A condenação em valor razoável ao 

caso concreto não merece reparo. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 

70059336545 RS , Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 

18/09/2014, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 23/09/2014) A Turma Recursal de Mato Grosso também tem 

entendimento nesse sentido: RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE 

CONSUMO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - 

INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO - INEXISTÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - FRAUDE - AUSÊNCIA DE PROVAS 

DA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL CARACTERIZADO - SENTENÇA 

MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A inscrição indevida do 

nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, é causa que enseja o 

recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano 

moral in re ipsa e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos 

danos experimentados. Havendo alegação de inexistência de relação 

jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços 

que requereu a negativação do nome do consumidor provar que houve a 

contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, 

o que não restou comprovado. Manutenção da sentença.RI 1135/2013, 

DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, TURMA RECURSAL 

ÚNICA, Julgado em 20/05/2014, Publicado no DJE 09/06/2014) Entretanto, é 

de se salientar que o prejuízo moral experimentado pela Reclamante deve 

ser ressarcido numa soma que não apenas compense a ele a dor e/ou 

sofrimento causado, mas especialmente deve atender às circunstâncias 

do caso em tela, tendo em vista as posses do ofensor e a situação 

pessoal do ofendido, exigindo-se a um só tempo, prudência, razoabilidade 

e severidade. A respeito do valor da indenização por dano moral, a 

orientação jurisprudencial e doutrinária é no sentido de que: No direito 

brasileiro, o arbitramento da indenização do dano moral ficou entregue ao 

prudente arbítrio do Juiz. Portanto, em sendo assim, desinfluente será o 

parâmetro por ele usado na fixação da mesma, desde que leve em conta a 

repercussão social do dano e seja compatível com a situação econômica 

das partes e, portanto, razoável. (Antônio Chaves, Responsabilidade Civil, 

atualização em matéria de responsabilidade por danos moral, publicada na 

RJ nº. 231, jan./97, p. 11). (grifei e negritei). A reparação civil possui um 

tríplice escopo: indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar 

tanto a compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido quanto a 

punição do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. 

Verifico que as demais negativações existentes foram ingressadas com 

outras ações, sendo certo que a única que cabe indenização é a 

presente, pois caberia a autora ter ingressado com apenas uma ação para 

discutir todos os débitos. Destarte, entendo que, no caso em análise, 

levando-se em conta a natureza da ofensa, a situação econômica da 

ofensora e do ofendido, bem como as circunstâncias em que os fatos se 

desenvolveram, plausível a fixação da indenização em R$10.000,00 (dez 

mil reais). 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso 

I, do Código de Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO 

PEDIDO INICIAL, para: a)CONDENAR, o Reclamado BANCO BRADESCO 

CARTOES S.A. a pagar a quantia de R$10.000,00 (dez mil reais) à titulo de 

indenização por danos morais ocasionados ao Reclamante HENRIQUE 

JESUS DA SILVA NETO valor com incidência de juros de 1% (um por 

cento)ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção 

monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença 

(Súmula 362 STJ). Como consequência da presente sentença, DECLARO 

inexistente a relação jurídica entre as partes, em discussão nesse 

processo. Fica a parte condenada ciente de que, após o trânsito em 

julgado deste ato sentencial, se não houver o pagamento voluntário do 

débito, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) 

sobre o montante condenatório, nos termos do artigo 523 e seus 

parágrafos, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000442-27.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS SOUSA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000442-27.2018.811.0004 Pólo Ativo: JEAN CARLOS SOUSA 

BARBOSA Pólo Passivo: ITAU UNIBANCO S/A . Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. (destaquei e negritei). Da análise do processo, verifico 

que a parte autora requereu a desistência do processo, não havendo 

empecilho para acolher o pedido. De acordo com o artigo 487, inciso VIII, 

do Código de Processo Civil Brasileiro, extingue-se o processo sem 

julgamento do mérito: “VIII – homologar a desistência da ação”. Assim, 

desistindo à parte autora da ação, não há porque a mesma prosseguir, 

uma vez que esta se encerra no momento da homologação de sua 

desistência. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, 

VIII do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência da 

ação, e SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do mérito.. 

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei 

nº. 9.099/95). Revogo liminar eventualmente concedida. Arquive-se. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) 

LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 

40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), 

para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001218-27.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

YGOR MATHEUS DE DEUS SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001218-27.2017.811.0004 Pólo Ativo: YGOR MATHEUS DE 

DEUS SOUSA Pólo Passivo: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A Vistos, 

etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da 

Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 
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9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se 

da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade, 

amparada na Lei. (destaquei e negritei). Evidenciado, a meu sentir, o total 

desinteresse na causa por parte do requerente, vez que deixou de 

comparecer ou apresentar justificativa que comprovasse sua ausência na 

audiência de conciliação. O fato do não comparecimento pelo réu 

acarretaria a revelia, já no caso da parte autora acarreta a contumácia, 

que, no caso, deve ser aplicada. Portanto, como a parte autora foi intimado 

a comparecer em audiência e ficou inerte, o processo deve ser extinto por 

falta de interesse de agir. Vejamos entendimento jurisprudencial nesse 

sentido: PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE 

PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO DO PROCESSO. CITAÇÃO. 

EVIDENCIADA A CONTUMÁCIA DA AUTORA EM PROMOVER A CITAÇÃO 

DO RÉU, APÓS A REGULAR INTIMAÇÃO DO PATRONO PARA 

IMPULSIONAR O FEITO, É DE RIGOR A EXTINÇÃO DO PROCESSO COM 

FULCRO NO ART. 267, IV, DO CPC. A OBEDIÊNCIA AOS PRAZOS 

PROCESSUAIS ATENDE AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO 

PROCESSO, DISCIPLINADO NO ARTIGO 5º, LXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL. CONSTITUIÇÃO 267 IV CPC 5º LXXVIII CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL (35651620088070003 DF 0003565-16.2008.807.0003, Relator: 

CARMELITA BRASIL, Data de Julgamento: 11/04/2012, 2ª Turma Cível, Data 

de Publicação: 16/04/2012, DJ-e Pág. 186). Dessa forma, a situação atual 

do presente processo permite a extinção com fundamento nos 

dispositivos retrocitados. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO 

EXTINÇÃO DO PROCESSO, com fulcro nos artigos 51, I da lei 9.099/95 e 

474, VI do CPC, sem resolução do mérito. Considerando ainda que não 

houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, 

§2º, Lei 9.099/95), CONDENO a parte promovente no pagamento das 

custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado 

28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. Revogo liminar 

eventualmente concedida. Sem honorários neste grau de jurisdição (art. 

55 da Lei nº. 9.099/95). Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA 

AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001264-16.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EDVALDO PEREIRA ABREU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001264-16.2018.811.0004 Pólo ativo: EDVALDO PEREIRA 

ABREU Pólo passivo: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. 

PRELIMINARES Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 3. 

MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz 

adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade, como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: 

"O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, 

quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, 

nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

MORAL, em que a parte autora alega que teve lançado indevidamente seu 

nome nos órgãos de restrição, visto que nunca contratou a reclamada. Na 

contestação, a Reclamada alega que inexiste dever de indenizar, visto que 

trata-se de cessão de crédito com o Banco do Brasil, porém não 

apresenta o contrato de origem da divida. Infere-se, portanto, que ocorreu 

a utilização indevida dos dados pessoais da parte Autora, restando 

configurada a falha na prestação de serviço praticada pela parte 

reclamada, visto que a ela caberia a analise dos documentos a fim de 

evitar esse tipo de ocorrência. No que concerne à reparação do dano, 

incide a responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do Consumidor 

preceitua em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Não há dúvida de que a conduta da parte requerida 

provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para 

caracterizar o dano moral, uma vez que a requerente teve o crédito 

abalado. Curial enfatizar que o entendimento doutrinário jurisprudencial 

predominante é no sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos 

cadastros restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida 

inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por 

dano moral, independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à 

reputação sofrida pela parte requerente. Nesse sentido: APELAÇÃO 

CIVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. CONTRATOS 

DE CONSUMO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. A inscrição indevida em 

cadastros restritivos de crédito constitui ilícito que gera dano moral in re 

ipsa que dispensa prova da lesão. - Reconhecida a inexistência da dívida 

impõe-se reparação por inscrição negativa indevida. DANO MORAL. 

QUANTIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO. O valor da condenação por dano moral 

deve observar como balizadores o caráter reparatório e punitivo da 

condenação. Não há de que incorrer em excesso que leve ao 

enriquecimento sem causa, tampouco em valor que descure do caráter 

pedagógico-punitivo da medida. - A condenação em valor razoável ao 

caso concreto não merece reparo. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 

70059336545 RS , Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 

18/09/2014, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 23/09/2014) A Turma Recursal de Mato Grosso também tem 

entendimento nesse sentido: RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE 

CONSUMO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - 

INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO - INEXISTÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - FRAUDE - AUSÊNCIA DE PROVAS 

DA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL CARACTERIZADO - SENTENÇA 

MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A inscrição indevida do 

nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, é causa que enseja o 

recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano 

moral in re ipsa e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos 

danos experimentados. Havendo alegação de inexistência de relação 

jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços 

que requereu a negativação do nome do consumidor provar que houve a 

contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, 

o que não restou comprovado. Manutenção da sentença.RI 1135/2013, 

DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, TURMA RECURSAL 

ÚNICA, Julgado em 20/05/2014, Publicado no DJE 09/06/2014) Entretanto, é 

de se salientar que o prejuízo moral experimentado pela Reclamante deve 

ser ressarcido numa soma que não apenas compense a ele a dor e/ou 

sofrimento causado, mas especialmente deve atender às circunstâncias 

do caso em tela, tendo em vista as posses do ofensor e a situação 

pessoal do ofendido, exigindo-se a um só tempo, prudência, razoabilidade 

e severidade. A respeito do valor da indenização por dano moral, a 
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orientação jurisprudencial e doutrinária é no sentido de que: No direito 

brasileiro, o arbitramento da indenização do dano moral ficou entregue ao 

prudente arbítrio do Juiz. Portanto, em sendo assim, desinfluente será o 

parâmetro por ele usado na fixação da mesma, desde que leve em conta a 

repercussão social do dano e seja compatível com a situação econômica 

das partes e, portanto, razoável. (Antônio Chaves, Responsabilidade Civil, 

atualização em matéria de responsabilidade por danos moral, publicada na 

RJ nº. 231, jan./97, p. 11). (grifei e negritei). A reparação civil possui um 

tríplice escopo: indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar 

tanto a compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido quanto a 

punição do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. 

Verifico que as demais negativações existentes foram ingressadas com 

outras ações, sendo certo que a única que cabe indenização é a 

presente, pois caberia a autora ter ingressado com apenas uma ação para 

discutir todos os débitos. Destarte, entendo que, no caso em análise, 

levando-se em conta a natureza da ofensa, a situação econômica da 

ofensora e do ofendido, bem como as circunstâncias em que os fatos se 

desenvolveram, plausível a fixação da indenização em R$10.000,00 (dez 

mil reais). 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso 

I, do Código de Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO 

PEDIDO INICIAL, para: a)CONDENAR, o Reclamado ATIVOS S/A CIA 

SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS a pagar a quantia de 

R$10.000,00 (dez mil reais) à titulo de indenização por danos morais 

ocasionados ao Reclamante EDVALDO PEREIRA ABREU valor com 

incidência de juros de 1% (um por cento)ao mês, a partir do evento 

danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo INPC devida a partir 

da data da publicação desta sentença (Súmula 362 STJ). Como 

consequência da presente sentença, DECLARO inexistente a relação 

jurídica entre as partes, em discussão nesse processo. Fica a parte 

condenada ciente de que, após o trânsito em julgado deste ato sentencial, 

se não houver o pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) 

dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o montante 

condenatório, nos termos do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme disposto 

nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

(assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. 

Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo 

(a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001134-26.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DALCY DIAS DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001134-26.2018.811.0004 Pólo Ativo: DALCY DIAS DE ARAUJO 

Pólo Passivo: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. . Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. (destaquei e negritei). Da análise do processo, verifico 

que a parte autora requereu a desistência do processo, não havendo 

empecilho para acolher o pedido. De acordo com o artigo 487, inciso VIII, 

do Código de Processo Civil Brasileiro, extingue-se o processo sem 

julgamento do mérito: “VIII – homologar a desistência da ação”. Assim, 

desistindo à parte autora da ação, não há porque a mesma prosseguir, 

uma vez que esta se encerra no momento da homologação de sua 

desistência. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, 

VIII do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência da 

ação, e SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do mérito.. 

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei 

nº. 9.099/95). Revogo liminar eventualmente concedida. Arquive-se. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) 

LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 

40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), 

para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000806-96.2018.811.0004 Pólo ativo: VANEILA SOUSA DA 

SILVA Pólo passivo: BANCO BRADESCO S.A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo 

Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de 

fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao 

bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil(2016). 

Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO MORAL, em que a parte 

autora alega que teve lançado indevidamente seu nome nos órgãos de 

restrição, visto que nunca contratou a reclamada. Na contestação, a 

Reclamada alega que inexiste dever de indenizar, porém não apresenta o 

contrato de origem da divida. Infere-se, portanto, que ocorreu a utilização 

indevida dos dados pessoais da parte Autora, restando configurada a 

falha na prestação de serviço praticada pela parte reclamada, visto que a 

ela caberia a analise dos documentos a fim de evitar esse tipo de 

ocorrência. No que concerne à reparação do dano, incide a 

responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do Consumidor preceitua 

em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Não há dúvida de que a conduta da parte requerida 

provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para 

caracterizar o dano moral, uma vez que a requerente teve o crédito 

abalado. Curial enfatizar que o entendimento doutrinário jurisprudencial 

predominante é no sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos 

cadastros restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida 

inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por 

dano moral, independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à 
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reputação sofrida pela parte requerente. Nesse sentido: APELAÇÃO 

CIVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. CONTRATOS 

DE CONSUMO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. A inscrição indevida em 

cadastros restritivos de crédito constitui ilícito que gera dano moral in re 

ipsa que dispensa prova da lesão. - Reconhecida a inexistência da dívida 

impõe-se reparação por inscrição negativa indevida. DANO MORAL. 

QUANTIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO. O valor da condenação por dano moral 

deve observar como balizadores o caráter reparatório e punitivo da 

condenação. Não há de que incorrer em excesso que leve ao 

enriquecimento sem causa, tampouco em valor que descure do caráter 

pedagógico-punitivo da medida. - A condenação em valor razoável ao 

caso concreto não merece reparo. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 

70059336545 RS , Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 

18/09/2014, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 23/09/2014) A Turma Recursal de Mato Grosso também tem 

entendimento nesse sentido: RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE 

CONSUMO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - 

INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO - INEXISTÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - FRAUDE - AUSÊNCIA DE PROVAS 

DA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL CARACTERIZADO - SENTENÇA 

MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A inscrição indevida do 

nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, é causa que enseja o 

recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano 

moral in re ipsa e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos 

danos experimentados. Havendo alegação de inexistência de relação 

jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços 

que requereu a negativação do nome do consumidor provar que houve a 

contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, 

o que não restou comprovado. Manutenção da sentença.RI 1135/2013, 

DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, TURMA RECURSAL 

ÚNICA, Julgado em 20/05/2014, Publicado no DJE 09/06/2014) Entretanto, é 

de se salientar que o prejuízo moral experimentado pela Reclamante deve 

ser ressarcido numa soma que não apenas compense a ele a dor e/ou 

sofrimento causado, mas especialmente deve atender às circunstâncias 

do caso em tela, tendo em vista as posses do ofensor e a situação 

pessoal do ofendido, exigindo-se a um só tempo, prudência, razoabilidade 

e severidade. A respeito do valor da indenização por dano moral, a 

orientação jurisprudencial e doutrinária é no sentido de que: No direito 

brasileiro, o arbitramento da indenização do dano moral ficou entregue ao 

prudente arbítrio do Juiz. Portanto, em sendo assim, desinfluente será o 

parâmetro por ele usado na fixação da mesma, desde que leve em conta a 

repercussão social do dano e seja compatível com a situação econômica 

das partes e, portanto, razoável. (Antônio Chaves, Responsabilidade Civil, 

atualização em matéria de responsabilidade por danos moral, publicada na 

RJ nº. 231, jan./97, p. 11). (grifei e negritei). A reparação civil possui um 

tríplice escopo: indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar 

tanto a compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido quanto a 

punição do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. 

Verifico que as demais negativações existentes foram ingressadas com 

outras ações, sendo certo que a única que cabe indenização é a 

presente, pois caberia a autora ter ingressado com apenas uma ação para 

discutir todos os débitos. Destarte, entendo que, no caso em análise, 

levando-se em conta a natureza da ofensa, a situação econômica da 

ofensora e do ofendido, bem como as circunstâncias em que os fatos se 

desenvolveram, plausível a fixação da indenização em R$10.000,00 (dez 

mil reais). 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso 

I, do Código de Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO 

PEDIDO INICIAL, para: a)CONDENAR, o Reclamado BANCO BRADESCO 

S.A a pagar a quantia de R$10.000,00 (dez mil reais) à titulo de 

indenização por danos morais ocasionados ao Reclamante VANEILA 

SOUSA DA SILVA valor com incidência de juros de 1% (um por cento)ao 

mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária 

pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 

362 STJ). Como consequência da presente sentença, DECLARO 

inexistente a relação jurídica entre as partes, em discussão nesse 

processo. Fica a parte condenada ciente de que, após o trânsito em 

julgado deste ato sentencial, se não houver o pagamento voluntário do 

débito, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) 

sobre o montante condenatório, nos termos do artigo 523 e seus 

parágrafos, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001140-33.2018.8.11.0004
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001140-33.2018.811.0004 Pólo Ativo: ELISNEI RODRIGUES DE 

JESUS Pólo Passivo: BANCO BRADESCO S/A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo 

Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) Verifico que a 

matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas 

carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou 

protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, 

onde afirma o reclamante que teve seu nome inserido indevidamente nos 

órgãos de proteção no valor de R$46,62, vez que jamais contratou 

nenhum serviço da ré. Na contestação, a Reclamada alega que a divida é 

licita, apresentando DOCUMENTOS, como CONTRATO que comprovam a 

origem da divida, sendo certo que as assinatura são idênticas com os 

documentos apresentados pela autora e assinatura na ata de audiência, 

bem como os documentos apresentados na contratação do plano. Pois 

bem, em analise aos documentos constantes no processo, ainda que 

possível a inversão do ônus da prova, entendo que a parte autora deve 

incumbir-se ao mínimo de comprovar o direito alegado, visto que não é 

permitido a denominada prova negativa em favor da reclamada. Sendo 

assim, diante dos documentos apresentados pela reclamada, entendo 

devida a cobrança em discussão neste processo. Sendo assim, forçoso 

reconhecer que a Reclamada agiu no exercício regular de um direito, nos 

exatos termos do art.188 do Código Civil, in verbis: “Art. 188. Não 

constituem atos ilícitos: I – os praticados em legítima defesa ou no 

exercício regular de um direito”. Logo, ainda que cabível a reparação civil 

em casos de negativação indevida (art. 5º, incisos V e X, da Constituição 

Federal), restou comprovado, na hipótese em apreço, a ausência de 

pagamento pelo Reclamante, razão pela qual não há que se falar em 

ilicitude no procedimento do réu. Assim sendo, in casu, não há que 

falar-se em dano moral a ser indenizado, levando-se em conta que o 

Requerido está acobertado pela excludente da responsabilidade civil 4. DA 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Verifico que o fato da parte autora ingressar com 
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ação de ressarcimento moral sabendo que a divida é devida, alterando as 

verdades dos fatos, sob a tentativa de enriquecimento ilícito, configura 

litigância de má-fé. Assim, é indiscutível a litigância de má-fé da parte 

demandante, na medida em que alterou a verdade dos fatos (art. 80, inciso 

II, CPC), comprovando-se a lide temerária. 5. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro 

no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. SUGIRO PELA 

CONDENAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ da parte autora, nos termos do 

artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 do CPC, onde CONDENO ao 

pagamento de 2%(por cento) do valor da causa, em favor da Reclamada. 

Revogo liminar eventualmente concedida. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000091-54.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

HENRIQUE FIGUEIRA MENDES SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIORGY WILLIAN GOMES LUZ OAB - GO0049109A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000091-54.2018.811.0004 Pólo Ativo: HENRIQUE FIGUEIRA 

MENDES SANTOS Pólo Passivo: ITAU UNIBANCO S/A Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se 

da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade, 

amparada na Lei. (destaquei e negritei). Evidenciado, a meu sentir, o total 

desinteresse na causa por parte do requerente, vez que deixou de 

comparecer ou apresentar justificativa que comprovasse sua ausência na 

audiência de conciliação. O fato do não comparecimento pelo réu 

acarretaria a revelia, já no caso da parte autora acarreta a contumácia, 

que, no caso, deve ser aplicada. Portanto, como a parte autora foi intimado 

a comparecer em audiência e ficou inerte, o processo deve ser extinto por 

falta de interesse de agir. Vejamos entendimento jurisprudencial nesse 

sentido: PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE 

PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO DO PROCESSO. CITAÇÃO. 

EVIDENCIADA A CONTUMÁCIA DA AUTORA EM PROMOVER A CITAÇÃO 

DO RÉU, APÓS A REGULAR INTIMAÇÃO DO PATRONO PARA 

IMPULSIONAR O FEITO, É DE RIGOR A EXTINÇÃO DO PROCESSO COM 

FULCRO NO ART. 267, IV, DO CPC. A OBEDIÊNCIA AOS PRAZOS 

PROCESSUAIS ATENDE AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO 

PROCESSO, DISCIPLINADO NO ARTIGO 5º, LXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL. CONSTITUIÇÃO 267 IV CPC 5º LXXVIII CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL (35651620088070003 DF 0003565-16.2008.807.0003, Relator: 

CARMELITA BRASIL, Data de Julgamento: 11/04/2012, 2ª Turma Cível, Data 

de Publicação: 16/04/2012, DJ-e Pág. 186). Dessa forma, a situação atual 

do presente processo permite a extinção com fundamento nos 

dispositivos retrocitados. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO 

EXTINÇÃO DO PROCESSO, com fulcro nos artigos 51, I da lei 9.099/95 e 

474, VI do CPC, sem resolução do mérito. Considerando ainda que não 

houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, 

§2º, Lei 9.099/95), CONDENO a parte promovente no pagamento das 

custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado 

28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. Revogo liminar 

eventualmente concedida. Sem honorários neste grau de jurisdição (art. 

55 da Lei nº. 9.099/95). Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA 

AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000012-75.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JACO NERES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000012-75.2018.811.0004 Pólo Ativo: JACO NERES DA SILVA 

Pólo Passivo: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 

2.1. PRELIMINARES Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 3. 

MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz 

adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade, como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: 

"O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, 

quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, 

nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, 

onde afirma o reclamante que teve seu nome inserido indevidamente nos 

órgãos de proteção no valor de R$3.762,87, vez que jamais contratou 

nenhum serviço da ré. Na contestação, a Reclamada alega que a divida é 

licita, apresentando DOCUMENTOS, como CONTRATO que comprovam a 

origem da divida, sendo certo que as assinatura são idênticas com os 

documentos apresentados pela autora e assinatura na ata de audiência, 

bem como os documentos apresentados na contratação do plano. Pois 

bem, em analise aos documentos constantes no processo, ainda que 

possível a inversão do ônus da prova, entendo que a parte autora deve 

incumbir-se ao mínimo de comprovar o direito alegado, visto que não é 

permitido a denominada prova negativa em favor da reclamada. Sendo 

assim, diante dos documentos apresentados pela reclamada, entendo 

devida a cobrança em discussão neste processo. Sendo assim, forçoso 

reconhecer que a Reclamada agiu no exercício regular de um direito, nos 

exatos termos do art.188 do Código Civil, in verbis: “Art. 188. Não 

constituem atos ilícitos: I – os praticados em legítima defesa ou no 

exercício regular de um direito”. Logo, ainda que cabível a reparação civil 

em casos de negativação indevida (art. 5º, incisos V e X, da Constituição 

Federal), restou comprovado, na hipótese em apreço, a ausência de 

pagamento pelo Reclamante, razão pela qual não há que se falar em 

ilicitude no procedimento do réu. Assim sendo, in casu, não há que 

falar-se em dano moral a ser indenizado, levando-se em conta que o 

Requerido está acobertado pela excludente da responsabilidade civil 4. DA 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Verifico que o fato da parte autora ingressar com 

ação de ressarcimento moral sabendo que a divida é devida, alterando as 

verdades dos fatos, sob a tentativa de enriquecimento ilícito, configura 

litigância de má-fé. Assim, é indiscutível a litigância de má-fé da parte 
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demandante, na medida em que alterou a verdade dos fatos (art. 80, inciso 

II, CPC), comprovando-se a lide temerária. 5. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro 

no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. SUGIRO PELA 

CONDENAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ da parte autora, nos termos do 

artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 do CPC, onde CONDENO ao 

pagamento de 2%(por cento) do valor da causa, em favor da Reclamada. 

Revogo liminar eventualmente concedida. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001269-38.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO DANTAS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001269-38.2018.811.0004 Pólo Ativo: JOAO PAULO DANTAS 

DE SOUZA Pólo Passivo: BANCO BRADESCARD S.A. . Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. (destaquei e negritei). Da análise do processo, verifico 

que a parte autora requereu a desistência do processo, não havendo 

empecilho para acolher o pedido. De acordo com o artigo 487, inciso VIII, 

do Código de Processo Civil Brasileiro, extingue-se o processo sem 

julgamento do mérito: “VIII – homologar a desistência da ação”. Assim, 

desistindo à parte autora da ação, não há porque a mesma prosseguir, 

uma vez que esta se encerra no momento da homologação de sua 

desistência. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, 

VIII do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência da 

ação, e SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do mérito.. 

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei 

nº. 9.099/95). Revogo liminar eventualmente concedida. Arquive-se. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) 

LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 

40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), 

para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001161-09.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RICHARD NUNES DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001161-09.2018.811.0004 Pólo Ativo: RICHARD NUNES DE 

SOUSA Pólo Passivo: TELEFONICA BRASIL S/A Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) Verifico que a 

matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas 

carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou 

protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, 

onde afirma o reclamante que teve seu nome inserido indevidamente nos 

órgãos de proteção no valor de R$81,65, vez que jamais contratou 

nenhum serviço da ré. Na contestação, a Reclamada alega que a divida é 

licita, apresentando DOCUMENTOS, como CONTRATO que comprovam a 

origem da divida, sendo certo que as assinatura são idênticas com os 

documentos apresentados pela autora e assinatura na ata de audiência, 

bem como os documentos apresentados na contratação do plano. Pois 

bem, em analise aos documentos constantes no processo, ainda que 

possível a inversão do ônus da prova, entendo que a parte autora deve 

incumbir-se ao mínimo de comprovar o direito alegado, visto que não é 

permitido a denominada prova negativa em favor da reclamada. Sendo 

assim, diante dos documentos apresentados pela reclamada, entendo 

devida a cobrança em discussão neste processo. Sendo assim, forçoso 

reconhecer que a Reclamada agiu no exercício regular de um direito, nos 

exatos termos do art.188 do Código Civil, in verbis: “Art. 188. Não 

constituem atos ilícitos: I – os praticados em legítima defesa ou no 

exercício regular de um direito”. Logo, ainda que cabível a reparação civil 

em casos de negativação indevida (art. 5º, incisos V e X, da Constituição 

Federal), restou comprovado, na hipótese em apreço, a ausência de 

pagamento pelo Reclamante, razão pela qual não há que se falar em 

ilicitude no procedimento do réu. Assim sendo, in casu, não há que 

falar-se em dano moral a ser indenizado, levando-se em conta que o 

Requerido está acobertado pela excludente da responsabilidade civil 4. DA 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Verifico que o fato da parte autora ingressar com 

ação de ressarcimento moral sabendo que a divida é devida, alterando as 

verdades dos fatos, sob a tentativa de enriquecimento ilícito, configura 

litigância de má-fé. Assim, é indiscutível a litigância de má-fé da parte 

demandante, na medida em que alterou a verdade dos fatos (art. 80, inciso 

II, CPC), comprovando-se a lide temerária. 5. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro 

no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. SUGIRO PELA 

CONDENAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ da parte autora, nos termos do 

artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 do CPC, onde CONDENO ao 

pagamento de 2%(por cento) do valor da causa, em favor da Reclamada. 

Revogo liminar eventualmente concedida. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010318-86.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

IVANILDE SOUSA GONCALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ANTONIO MECENA DE OLIVEIRA OAB - MT13558/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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ARIADNE MARTINS FONTES OAB - MT0012953A (ADVOGADO(A))

CLAUDIO MANOEL SILVA BEGA OAB - PR0038266A (ADVOGADO(A))

LUCAS THADEU PIERSON RAMOS OAB - PR0048203A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

8010318-86.2015.8.11.0004 Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o 

relatório conforme preceitua o art. 38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES 

Não há que se falar em complexidade ou inconsistências suficientes que 

autorizem afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que 

impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. Não considerada 

nenhuma preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Em 

face do teor dos andamentos, temos que foi fixado prazo fatal, conforme 

consta do (s) evento (s) do processo, e percebe-se que a parte deixou de 

realizar medidas positivas para sequencia da marcha, não sendo 

encontrado no endereço da exordial quando procurado para dar 

diligencias. Compulsando os autos, verificando as argumentações e 

pedidos de ambas as partes, bem como documentos acostados pelas 

mesmas, investido dos poderes do art. 37 da lei deste rito, entendo que 

são suficientes para julgamento, sem necessidade de dilação probatória, 

ao ponto que considero que a causa está madura razão pela qual passo 

ao julgamento. Trata-se de ação indenizatória em que a parte autora 

pretende receber da reclamada a reparação dos danos morais alegando 

em suma que as requeridas foram até a promovida. Todavia, no momento 

que saiam da loja, foram surpreendidos pelo acionamento dos sensores 

de segurança. Diante disso narra a promovente foi obrigada a passar por 

revista, onde todos olharam, e que ficou constatado que foi deixado de 

retirar um sensor de uma das roupas. Pede danos morais. Na contestação 

a requerida alega que o alarme não disparou, que a requerente não fez 

prova, que não houveram as caracterizações dos elementos da 

responsabilidade civil, faz ponderações sobre quantificação de eventuais 

danos e pedem improcedencia. Indo para os contornos decisivos, em 

primeiro lugar, temos que a relação é evidente de consumo. Portanto 

entendo por aplicar as regras do CDC, especialmente para considerar a 

inversão do ônus da prova como direito subjetivo do autor, aplicando as 

devidas consequências. Pois bem. Definida estas questões precisamos 

examinar dentre as provas do caderno processual e argumentos a 

configuração do ato ilícito, do nexo de causalidade e a comprovação do 

dano. No caso em tela, indiscutível que o consumidor, ora promovente, 

mostra-se vulnerável na relação de consumo ora analisada, face ao 

descumprimento contratual por parte da promovida. O pedido de 

reparação por danos morais formulado pela Reclamante encontra 

supedâneo legal em nosso ordenamento jurídico em nossa carta magna 

que prevê expressamente a possibilidade de reparação do dano àquele 

que por ação ou omissão de outrem tenha seu patrimônio material ou ideal 

lesado ao dispor em seu artigo 5º, incisos V e X. “Art. 5º Todos são iguais 

perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 

brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito 

à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes: ... V - é assegurado o direito de resposta, proporcional ao 

agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem; ... X - 

são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das 

pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral 

decorrente de sua violação...”. O Código Civil brasileiro ratifica a norma 

constitucional reconhecendo a possibilidade de reparação ao dano 

material e moral discorrendo ainda acerca da responsabilidade civil nos 

artigos 186 e 927: Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, 

negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda 

que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Art. 927. Aquele que, por ato 

ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. 

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente 

de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade 

normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, 

risco para os direitos de outrem. Requer-se daquele que pleiteia o dano 

moral que demonstre qual foi o prejuízo por ele experimentado e o nexo 

causal entre a ação ou omissão daquele que comete o ato ilícito e o 

prejuízo por si experimentado. No caso em tela, temos que o disparo de 

alarme sonoro do qual ocasionou revista diante de outras pessoas gera 

evidentemente constrangimento e angustia. Certamente que no momento 

da revista foi gerado uma expectativa pelos oculares no sentido de que se 

realmente havia ocorrido um apoderamento indevido ou não, o que 

indubitavelmente conduz uma carga de pessimismo a promovente. Sendo 

que a promovente comprova ainda que pagou por suas mercadorias, o 

constrangimento é maior, e a forma da revista anunciada demonstra que a 

promovida poderia ter tomada uma atitude mais discreta para revista, o 

que não fez. O fato de a promovida, podendo, não trazer nenhuma prova 

como por exemplo filmagens, deixa a entender pelo crivo da inversão do 

ônus, regra nesta esfera para relações consumeristas, que não existe 

fato impeditivo ou extintivo ao direito preterido pela autora. Posto isto, 

entendo que a responsabilidade da promovida esta indubitavelmente 

configurada, inclusive com respaldo em jurisprudência ((Resp 1.042.208). 

Como se sabe, o dano moral pode ser definido como a lesão à bem que 

integra os direitos da personalidade. A proteção a esse bem imaterial vem 

insculpida em nossa Carta Magna, em seus artigos 1º, inciso III, e 5º, 

incisos V e X. Estando demonstrado que a promovida, agindo 

imprudentemente, praticou um ato ilícito, expondo o promovente a uma 

situação de preocupação, ansiedade, constrangimento, ofendendo, 

inclusive, a sua dignidade, cumpre-lhe o dever de reparação. Podemos 

recorrer a recentes jurisprudência de nosso Tribunal para confirmar o 

entendimento pela condenação, senão vejamos: RECURSO INOMINADO - 

RELAÇÃO DE CONSUMO - DISPARO DE ALARME ANTIFURTO - AUSÊNCIA 

DE RETIRADA DE LACRE DE SEGURANÇA DO PRODUTO POR PARTE DO 

FUNCIONÁRIO - ALARME DISPARADO NA SAÍDA DO CONSUMIDOR - 

SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DA PARTE 

REQUERIDA - PLEITO DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO OU MINORAÇÃO 

DO VALOR DOS DANOS MORAIS - ABORDAGEM VEXATÓRIA - REVISTA 

PERANTE TERCEIROS - SENTENÇA MANTIDA - APLICAÇÃO DO ARTIGO 

46 DA LEI 9.099/95 - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. O disparo de 

alarme antifurto no momento da saída do consumidor, ocasionado por 

motivo da não retirada do lacre de segurança pelo funcionário do 

supermercado, somado à abordagem agressiva e à revista perante 

terceiros, é causa que configura danos morais, notadamente porque a 

atenção dos terceiros presentes no estabelecimento é voltada para o 

alarme causando vexame e humilhação ao consumidor. O valor da 

indenização por danos morais devem ser mantidos, quando fixados com 

razoabilidade e proporcionalidade. Manutenção da sentença. (RI 684/2013, 

DRA. LUCIA PERUFFO, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 10/12/2013, 

Publicado no DJE 19/12/2013). RECURSO INOMINADO - 

RESPONSABILIDADE CIVIL - ALARME ANTIFURTO NÃO RETIRADO - 

DISPARO DO DISPOSITIVO - CLIENTE ABORDADE POR FUNCIONÁRIOS DO 

ESTABELECIMENTO COMERCIAL - CONSTRANGIMENTO - FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL 

CONFIGURADO IN RE IPSA - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - 

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS - ART. 46 DA 

LEI 9.099/95 - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (RI 181/2012, DR. 

VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 

03/07/2012, Publicado no DJE 16/08/2012). Logo, vislumbra-se hipótese 

que autoriza a condenação da ré ao pagamento de indenização por dano 

moral, haja vista que este é emergente da óbvia angústia sofrida pela 

reclamante. É cediço que, para a fixação do valor da indenização, deve-se 

obedecer aos princípios da equidade e moderação, bem como sopesar a 

capacidade econômica das partes, a intensidade do sofrimento do 

ofendido, a gravidade, a repercussão da ofensa e o grau do dolo ou da 

culpa do responsável. A reparação civil possui um tríplice escopo: 

Indenizatório, punitivo, pedagógico, devendo objetivar tanto a 

compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido quanto a 

punição do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. Cabe, 

assim, ao prudente arbítrio dos julgadores, bem como à doutrina e à 

jurisprudência, uma vez que não fixado em lei, mesmo porque impossível 

seria, a instituição de critérios e parâmetros que haverão de presidir às 

indenizações por dano moral, a fim de evitar que o ressarcimento, na 

espécie, não se torne expressão de puro arbítrio. Assim, levando-se em 

conta a gravidade, a natureza e a repercussão da ofensa, a situação 

econômica da ofensora e da ofendida, bem como as circunstâncias em 

que os fatos se desenvolveram, hei por bem arbitrar a indenização por 

danos morais em R$ 7.000,00 (sete mil reais). Finalizando o ímpeto 

decisório, declaro para as finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais 

demais argumento deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em 

tese, infirmar a conclusão do meu convencimento. 4. DISPOSITIVO: Por 

todo o exposto, com fulcro nas disposições corolárias do Código de 

Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido, para: a) declarar defeito na prestação da 
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requerida. b) condenar a requerida a pagar à autora a quantia de R$ 

7.000,00 (sete mil reais), a título de dano moral, devidamente atualizado 

desde o arbitramento togado, na forma da Sumula 362 do STJ. Sem custas 

e honorários, a teor do disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do art. 40 da Lei 

deste rito. Barra do Garças-MT, 30 de Novembro de 2018. Assinado 

Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) 

juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011046-93.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DANYELE CRISTINA SOUSA NERYS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Compulsando 

os autos, verificando as argumentações e pedido, bem como documentos 

acostados pelas partes, investido dos poderes do art. 37 da lei deste rito, 

entendo que são suficientes para julgamento, sem necessidade de maior 

dilação probatória, ao ponto que considero que a causa está madura 

razão pela qual passo ao julgamento. Trata-se de ação de inexistência 

com indenização proposta pela promovente em face da promovida, 

fulcrada em diversas questões fáticas. Inarredável que o único pleito 

condenatório da parte autora é de indenização por danos morais e 

declaração de inexistência do débito. Na própria documentação acostada 

aos autos demonstra-se que a restrição apontada é posterior a outra (s) 

de outra (s) empresa (s). Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que parcial razão assiste à parte autora. 

Validamente, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte autora sustenta que a negativação é indevida, pois se trata de 

inscrição que não deu causa, imputando que a ação só pode ter ocorrido 

por ação ilegal da promovida. Entrementes, embora a restrição se 

demonstre indevida, é claro nos autos, pelo documento acostado, que 

além da restr ição que reputa i legí t ima, existe outra 

contemporânea/anterior, e nestes autos é impugnada especificamente a 

restrição posterior. Os tribunais vêm com massividade minimizando os 

efeitos da indústria do dano moral, eis que a indenização, um reflexo da 

responsabilidade civil, não pode ser fonte de enriquecimento indevido. 

Nesse sentido, é a súmula 385 do STJ: “Da anotação irregular em cadastro 

de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral quando 

preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”. 

Nota-se que o entendimento visa não contemplar com indenização aquele 

que já possui restrições ao crédito, porém é resguardado ao indivíduo o 

direito de ter retirado o apontamento indevido. Com efeito, ficou 

consolidado que aquele que já possui registro de mau pagador não pode 

sentir-se moralmente ofendido por uma nova inscrição. Veja a aplicação 

da súmula em comento na jurisprudência do Superior Tribunal de ; CIVIL. 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO 

DO CONSUMIDOR. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS. INCLUSÃO DO 

USUÁRIO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL NÃO 

CONFIGURADO. PRÉ-EXISTÊNCIA DE OUTROS REGISTROS 

DESABONADORES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 385 DO STJ. 1. Ao 

consumidor que detém outros registros desabonadores em cadastro de 

inadimplentes, uma nova inclusão indevida, por si só, não gera dano moral 

indenizável, mas apenas o dever da empresa que cometeu o ato ilícito de 

suprimir aquela inscrição indevida. 2. O usuário não apresentou argumento 

novo capaz de modificar a conclusão alvitrada, que se apoiou em 

entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça. Incidência da 

Súmula n.º 385 do STJ. 3. Agravo regimental não provido. (STJ, Terceira 

Turma, AgRg no AREsp 572343 / SP Agravo Regimental no Agravo em 

Recurso Especial 2014/0186958-2, Ministro Relator Moura Ribeiro, data do 

julgamento 02/12/2014, data da publicação 15/12/2014). Então os danos 

devem ser refutados e somente mantido o pleito da inexistência. Por fim, 

declaro para as finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais demais 

argumento deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em tese, 

infirmar a conclusão do meu convencimento. 4. Dispositivo. Por todo o 

exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, 

SUGESTIONO SEJA JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, 

para: a) reconhecer a procedência jurídica do pedido para declarar 

inexistente a dívida contestada, cancelando todos seus efeitos de maneira 

ex tunc. b) por consequência da declaração anterior, determinar que a 

promovida retire o nome da parte autora do cadastro de inadimplentes de 

forma exaustiva e finalisticamente resolutiva, em até quinze dias se já não 

o tiver realizado. c) rejeitar em relação a promovida pretensão a título de 

danos morais, em razão do autor deter comprovadamente outros registros 

desabonadores em cadastro de inadimplentes, seguindo orientação da 

Sumula 385 do STJ. Sem custas e honorários, a teor do disposto no art. 54 

e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para providencia, nos 

termos do art. 40 da Lei deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 25 de 

Novembro de 2018. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES 

MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, 

homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir 

seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011050-33.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DILVO GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES A demanda objetada depende de 

dilação probatória intensa, razão pela qual incide na incompetência em 

razão da matéria por necessidade de perícia. 3. Fundamentação Trata-se 

de AÇÃO DECLARATÓRIA, alegando defeito na prestação do serviço. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que se apresenta imprescindível a realização de perícia E OUTRAS 

DILIGENCIAS para solução do litígio, que por serem complexas refogem a 

competência dessa esfera singela. Com efeito, os Juizados Especiais 

Cíveis não podem julgar ações que demandam prova complexa, em 

atenção ao que dispõe o art. 3º da Lei 9.099/95, como se vê: O Juizado 

Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento 

das causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas(...). 

Partindo dessas premissas, bem como se apresentando necessária a 

realização de perícia E OUTRAS DILIGENCIAS, outro caminho não há a não 

ser reconhecer que não se trata de demanda de menor complexidade. Por 

fim, declaro para as finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais demais 

argumento deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em tese, 

infirmar a conclusão do meu convencimento. 4. DISPOSITIVO. Por todo o 

exposto, com fulcro no art. 3º c/c 51, II, da Lei 9.099/95, do Código de 

Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE 

FEITO. Que Seja revogado eventuais efeitos antecipatórios concedidos. 

Sem custas e honorários, a teor do disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 

9.099/95. Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do Art. 40 

da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 28 de Novembro de 

2018. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz 

Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011062-47.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GIRLEI DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES A demanda objetada depende de 

dilação probatória intensa, razão pela qual incide na incompetência em 

razão da matéria por necessidade de perícia. 3. Fundamentação Trata-se 

de AÇÃO DECLARATÓRIA, alegando defeito na prestação do serviço. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que se apresenta imprescindível a realização de perícia E OUTRAS 

DILIGENCIAS para solução do litígio, que por serem complexas refogem a 

competência dessa esfera singela. Com efeito, os Juizados Especiais 

Cíveis não podem julgar ações que demandam prova complexa, em 

atenção ao que dispõe o art. 3º da Lei 9.099/95, como se vê: O Juizado 

Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento 

das causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas(...). 

Partindo dessas premissas, bem como se apresentando necessária a 

realização de perícia E OUTRAS DILIGENCIAS, outro caminho não há a não 

ser reconhecer que não se trata de demanda de menor complexidade. Por 

fim, declaro para as finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais demais 

argumento deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em tese, 

infirmar a conclusão do meu convencimento. 4. DISPOSITIVO. Por todo o 

exposto, com fulcro no art. 3º c/c 51, II, da Lei 9.099/95, do Código de 

Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE 

FEITO. Que Seja revogado eventuais efeitos antecipatórios concedidos. 

Sem custas e honorários, a teor do disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 

9.099/95. Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do Art. 40 

da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 25 de Novembro de 

2018. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz 

Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011086-75.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JUMAY BERNARDO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Compulsando 

os autos, verificando as argumentações e pedido, bem como documentos 

acostados pelas partes, investido dos poderes do art. 37 da lei deste rito, 

entendo que são suficientes para julgamento, sem necessidade de maior 

dilação probatória, ao ponto que considero que a causa está madura 

razão pela qual passo ao julgamento. Trata-se de ação de inexistência 

com indenização proposta pela promovente em face da promovida, 

fulcrada em diversas questões fáticas. Inarredável que o único pleito 

condenatório da parte autora é de indenização por danos morais e 

declaração de inexistência do débito. Na própria documentação acostada 

aos autos demonstra-se que a restrição apontada é posterior a outra (s) 

de outra (s) empresa (s). Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que parcial razão assiste à parte autora. 

Validamente, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte autora sustenta que a negativação é indevida, pois se trata de 

inscrição que não deu causa, imputando que a ação só pode ter ocorrido 

por ação ilegal da promovida. Entrementes, embora a restrição se 

demonstre indevida, é claro nos autos, pelo documento acostado, que 

além da restr ição que reputa i legí t ima, existe outra 

contemporânea/anterior, e nestes autos é impugnada especificamente a 

restrição posterior. Os tribunais vêm com massividade minimizando os 

efeitos da indústria do dano moral, eis que a indenização, um reflexo da 

responsabilidade civil, não pode ser fonte de enriquecimento indevido. 

Nesse sentido, é a súmula 385 do STJ: “Da anotação irregular em cadastro 

de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral quando 

preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”. 

Nota-se que o entendimento visa não contemplar com indenização aquele 

que já possui restrições ao crédito, porém é resguardado ao indivíduo o 

direito de ter retirado o apontamento indevido. Com efeito, ficou 

consolidado que aquele que já possui registro de mau pagador não pode 

sentir-se moralmente ofendido por uma nova inscrição. Veja a aplicação 

da súmula em comento na jurisprudência do Superior Tribunal de ; CIVIL. 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO 

DO CONSUMIDOR. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS. INCLUSÃO DO 

USUÁRIO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL NÃO 

CONFIGURADO. PRÉ-EXISTÊNCIA DE OUTROS REGISTROS 

DESABONADORES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 385 DO STJ. 1. Ao 

consumidor que detém outros registros desabonadores em cadastro de 

inadimplentes, uma nova inclusão indevida, por si só, não gera dano moral 

indenizável, mas apenas o dever da empresa que cometeu o ato ilícito de 

suprimir aquela inscrição indevida. 2. O usuário não apresentou argumento 

novo capaz de modificar a conclusão alvitrada, que se apoiou em 

entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça. Incidência da 

Súmula n.º 385 do STJ. 3. Agravo regimental não provido. (STJ, Terceira 

Turma, AgRg no AREsp 572343 / SP Agravo Regimental no Agravo em 

Recurso Especial 2014/0186958-2, Ministro Relator Moura Ribeiro, data do 

julgamento 02/12/2014, data da publicação 15/12/2014). Então os danos 

devem ser refutados e somente mantido o pleito da inexistência. Por fim, 

declaro para as finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais demais 

argumento deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em tese, 

infirmar a conclusão do meu convencimento. 4. Dispositivo. Por todo o 

exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, 

SUGESTIONO SEJA JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, 

para: a) reconhecer a procedência jurídica do pedido para declarar 

inexistente a dívida contestada, cancelando todos seus efeitos de maneira 

ex tunc. b) por consequência da declaração anterior, determinar que a 

promovida retire o nome da parte autora do cadastro de inadimplentes de 

forma exaustiva e finalisticamente resolutiva, em até quinze dias se já não 

o tiver realizado. c) rejeitar em relação a promovida pretensão a título de 

danos morais, em razão do autor deter comprovadamente outros registros 

desabonadores em cadastro de inadimplentes, seguindo orientação da 

Sumula 385 do STJ. Sem custas e honorários, a teor do disposto no art. 54 

e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para providencia, nos 

termos do art. 40 da Lei deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 28 de 

Novembro de 2018. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES 

MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, 

homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir 

seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011122-20.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE JESUS GONCALVES DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 
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(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 38 

da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em complexidade 

ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia posta. Não considerada nenhuma preliminar, passo ao mérito 

da quaesitor. 3. Fundamentação Compulsando os autos, verificando as 

argumentações e pedido, bem como documentos acostados pelas partes, 

investido dos poderes do art. 37 da lei deste rito, entendo que são 

suficientes para julgamento, sem necessidade de maior dilação probatória, 

ao ponto que considero que a causa está madura razão pela qual passo 

ao julgamento. Trata-se de ação de inexistência com indenização proposta 

pela promovente em face da promovida. Em contestação a requerida em 

síntese, que houve a contratação normal, que falta interesse de agir e que 

agiu com exercício regular do direito. Que não fez prova e por isso refuta 

danos e pede improcedência. Indo para os contornos decisivos, em 

primeiro lugar, temos que a relação é evidente de consumo. Portanto 

entendo por aplicar as regras do CDC, especialmente para considerar a 

inversão do ônus da prova como direito subjetivo do autor, aplicando as 

devidas consequências. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste parcial assiste à parte 

autora. Validamente, o que se tem de relevante para o deslinde da 

controvérsia é que a parte autora sustenta que as dívidas são indevidas, 

imputando que a ação só pode ter ocorrido por atitude ilegal da requerida. 

Ora, a parte reclamada sem nenhuma dúvida é responsável pelo dever de 

cautela e de verificar eventual falha em seu sistema de concessão de 

crédito e inscrição de dívida. Ressalte-se mais que a empresa responde 

pelas consequências gravosas que causar a quem quer que seja, pela 

aplicável teoria do risco da atividade. No caso em apreço a ré não trouxe 

elementos de prova que retire a validade dos documentos juntados na 

inicial e não demonstrou por meio de qualquer documento hábil a 

existência e exigibilidade das dívidas. Assim, não comprovada a 

legitimidade da cobrança/inscrição, a declaração da inexistência do débito 

é medida que se impõe. Vejamos jurisprudência no sentido: RECURSO 

INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

INDEVIDA. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA. NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA DÍVIDA POR PARTE DA 

DEMANDADA. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO GERADOR DO DÉBITO. ÔNUS 

DA PROVA DA DEMANDADA. ART. 333, II, DO CPC. INSCRIÇÃO INDEVIDA 

CONFIGURADA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM MANTIDO. A parte 

autora alegou ter sido inscrita em cadastros de inadimplentes pela ré, com 

a qual disse não possuir nenhum vínculo jurídico. Impunha-se à ré, a teor 

do art. 333, II, do CPC e art. 14, § 3º, do CDC, provar a existência de 

relação jurídica com a respectiva informação de inadimplência. Porém, não 

trouxe aos autos qualquer documento assinado que demonstrasse a 

existência de contrato entre as partes. A inclusão indevida de nome em 

órgão de proteção ao crédito configura o dano moral in re ipsa. 

Configurada a conduta ilícita, presentes o nexo causal e os danos, é 

conseqüência o dever de indenizar. Quantum indenizatório fixado em R$ 

6.000,00 que deve ser mantido, pois inclusive aquém ao valor usualmente 

adotado em casos análogos. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71005776489, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Julgado em 18/11/2015)). Logo, 

comprovada que a inclusão/cobrança foi indevida, acessando o dano 

moral puro, não há que se falar em ausência do nexo causal, que, no 

caso, é cristalino diante do fato de que o evento danoso ocorreu em 

consequência da circunstância provada consubstanciada no referido ato 

ilícito. Reputa-se assim existente a relação jurídica obrigacional entre as 

partes, restando inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. Se 

de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a 

outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o 

valor da indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, 

no que concerne a fixação do valor que corresponda a justa indenização 

pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 7.000,00 (sete mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. Finalizando o ímpeto decisório, declaro para as finalidade do 

art. 489 do NCPC, que eventuais demais argumento deduzidos neste 

processo, NÃO são capazes de, em tese, infirmar a conclusão do meu 

convencimento. 4. Dispositivo. Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, 

inciso I, do Novo Código de Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, para: a) reconhecer a 

procedência jurídica do pedido para declarar inexistentes a (s) dívida (s) 

contestada (s), cancelando todos seus efeitos de maneira ex tunc, 

declarando ainda defeito na prestação de serviço. b) por consequência da 

declaração anterior, determinado que a promovida imediatamente proceda 

o fim dos efeitos da cobrança de forma exaustiva e finalisticamente 

resolutiva, em até quinze dias se já não o tiver realizado, devendo, no 

mesmo prazo, se ainda não o tiver feito. c) condenar a promovida a pagar 

à autora, em razão do ato ilícito cometido, a quantia de R$ 7.000,00 (sete 

mil reais), a título de dano moral, devidamente atualizado desde o 

arbitramento, na forma da Sumula 362 do STJ, e com incidência de juros 

de 1% a partir da citação válida. Fica a parte condenada ciente de que, 

após o trânsito em julgado deste ato sentencial, se não houver o 

pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá 

multa de 10% (dez por cento) sobre o montante condenatório, nos termos 

do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo Código de Processo Civil. Sem 

custas e honorários, a teor do disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do art. 40 da Lei 

deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 28 de Novembro de 2018. 

Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011124-87.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO NOLETO DE BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, Etc. 1. Relatório Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da Lei 

9.099/95. 2. PRELIMINARES. Trata-se de AÇÃO INDENIZAÇÃO que traz no 

bojo da exordial INEXISTENCIA, feito pelo promovente em face da 

promovida. Por uma questão de ordem pública, o processo precisa ser 

chamado a ordem e extinto. Observe-se que a vergastada restrição é de 

2012. A ação somente foi ingressa em 2016. As possibilidades de 

reparação civil prescrevem na referência trienal, conforme art. 2016, § 3, 

V do digesto material civil. na V Jornada de Direito Civil foi editado o 

Enunciado 419, segundo o qual "o prazo prescricional de três anos para a 

pretensão de reparação civil aplica-se tanto à responsabilidade contratual 

quanto à responsabilidade extracontratual". Nesse contexto, tratando-se 

de matéria de ordem pública, cabe, de ofício, a correção, o que efetivado, 

torna o dever de extinção configurado com veemência de cogência, 

devendo a ação ser extinta por uma questão de normatividade. Finalizando 

o ímpeto decisório, declaro para as finalidade do art. 489 do NCPC, que 

eventuais demais argumento deduzidos neste processo, NÃO são 

capazes de, em tese, infirmar a conclusão do meu convencimento. 3. 

Dispositivo. Por todo o exposto, com amparo no Art. 487, II, do Novo 

Código de Processo Civil, SUGIRO SEJA declarado extinta, com resolução 

do mérito, a presente reclamação. Sem custas e honorários, a teor do 

disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Sejam revogados eventuais 

efeitos antecipatórios ou diligencias deferidas. Submeto ao juiz togado 

para providencia, nos termos do art. 40 da Lei deste rito. Cumpra-se. 
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Barra do Garças-MT,27 de Novembro de 2018. Assinado Digitalmente 

PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no 

artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo 

(a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. 

Cumpra-se

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011132-64.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SAIONARA PIRES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES A demanda objetada depende de 

dilação probatória intensa, razão pela qual incide na incompetência em 

razão da matéria por necessidade de perícia. 3. Fundamentação Trata-se 

de AÇÃO DECLARATÓRIA, alegando defeito na prestação do serviço. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que se apresenta imprescindível a realização de perícia E OUTRAS 

DILIGENCIAS para solução do litígio, que por serem complexas refogem a 

competência dessa esfera singela. Com efeito, os Juizados Especiais 

Cíveis não podem julgar ações que demandam prova complexa, em 

atenção ao que dispõe o art. 3º da Lei 9.099/95, como se vê: O Juizado 

Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento 

das causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas(...). 

Partindo dessas premissas, bem como se apresentando necessária a 

realização de perícia E OUTRAS DILIGENCIAS, outro caminho não há a não 

ser reconhecer que não se trata de demanda de menor complexidade. Por 

fim, declaro para as finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais demais 

argumento deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em tese, 

infirmar a conclusão do meu convencimento. 4. DISPOSITIVO. Por todo o 

exposto, com fulcro no art. 3º c/c 51, II, da Lei 9.099/95, do Código de 

Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE 

FEITO. Que Seja revogado eventuais efeitos antecipatórios concedidos. 

Sem custas e honorários, a teor do disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 

9.099/95. Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do Art. 40 

da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 28 de Novembro de 

2018. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz 

Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011138-71.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VALDENOR SOARES DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES A demanda objetada depende de 

dilação probatória intensa, razão pela qual incide na incompetência em 

razão da matéria por necessidade de perícia. 3. Fundamentação Trata-se 

de AÇÃO DECLARATÓRIA, alegando defeito na prestação do serviço. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que se apresenta imprescindível a realização de perícia E OUTRAS 

DILIGENCIAS para solução do litígio, que por serem complexas refogem a 

competência dessa esfera singela. Com efeito, os Juizados Especiais 

Cíveis não podem julgar ações que demandam prova complexa, em 

atenção ao que dispõe o art. 3º da Lei 9.099/95, como se vê: O Juizado 

Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento 

das causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas(...). 

Partindo dessas premissas, bem como se apresentando necessária a 

realização de perícia E OUTRAS DILIGENCIAS, outro caminho não há a não 

ser reconhecer que não se trata de demanda de menor complexidade. Por 

fim, declaro para as finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais demais 

argumento deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em tese, 

infirmar a conclusão do meu convencimento. 4. DISPOSITIVO. Por todo o 

exposto, com fulcro no art. 3º c/c 51, II, da Lei 9.099/95, do Código de 

Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE 

FEITO. Que Seja revogado eventuais efeitos antecipatórios concedidos. 

Sem custas e honorários, a teor do disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 

9.099/95. Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do Art. 40 

da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 28 de Novembro de 

2018. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz 

Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011249-55.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETH LUZ ACACIO HILARIO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Compulsando 

os autos, verificando as argumentações e pedidos, bem como 

documentos acostados pelas partes, investido dos poderes do art. 37 da 

lei deste rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem 

necessidade de dilação probatória, ao ponto que considero que a causa 

está madura razão pela qual passo ao julgamento. Trata-se de ação de 

indenização proposta pelo promovente em face da parte promovida, 

alegando danos. Tenho que analisando detidamente os autos, tenho que 

razão não assiste ao promovente. O (a) autor (a) alega danos, mas não 

junta documentos que evidenciam sua formula. Não foi juntado nenhum 

documento comprobatório do incidente de afetação ao patrimônio 

subjetivo. Observe-se também que não existe prova de que tenha de fato 

tentado resolver a questão de forma administrativa. Ante a absoluta falta 

de provas, e a manifesta inadequação da fórmula eleita, a improcedência é 

o único caminho que a ação pode tomar. Finalizando o ímpeto decisório, 

declaro para as finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais demais 

argumento deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em tese, 

infirmar a conclusão do meu convencimento. 4. Dispositivo. Por todo o 

exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, 

SUGESTIONO SEJA JULGADO IMPROCEDENTE os pedidos exordiais. Sem 

custas e honorários, a teor do disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do art. 40 da Lei 

deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 25 de Novembro de 2018. 

Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001794-54.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ETHOS LOCADORA E SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI - EPP 

(REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SILVEIRA OAB - MT0010410A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

H METAL CONSTRUTORA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no Novo Código de Processo Civil que impeçam o avanço e 

análise da controvérsia posta. Não considerada nenhuma preliminar, 

passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Compulsando os autos, 

verificando as argumentações e pedidos, bem como documentos 

acostados pelas partes, investido dos poderes do art. 37 da lei deste rito, 

entendo que são suficientes para julgamento, sem necessidade de dilação 

probatória, ao ponto que considero que a causa está madura razão pela 

qual passo ao julgamento. Trata-se de ação de cobrança. Narra o autor 

que é credor do segundo requerido. Aponta débito transcrito na exordial 

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão assiste à parte autora. Logo, existindo um lastro 

probatório suficiente pela parte autora, e a mingua de outros documentos 

que isentem a requerida, tenho que a procedência da cobrança é medida 

que se impõem. Por fim, declaro para as finalidade do art. 489 do NCPC, 

que eventuais demais argumento deduzidos neste processo, NÃO são 

capazes de, em tese, infirmar a conclusão do meu convencimento. 4. 

Dispositivo. Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido, para: a) decretar a revelia da parte promovida, 

antes sua ausência na enseada conciliatória que é absolutamente 

obrigatória, pelas regras deste sistema processual singelo. b) condenar a 

promovida a pagar à parte autora, o valor estampado nos títulos de 

créditos apresentados, atualizado pelo INPC desde a data em que deveria 

ser pago, e com incidência de 1% a partir da citação. Fica a parte 

condenada ciente de que, após o trânsito em julgado deste ato sentencial, 

se não houver o pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) 

dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o montante 

condenatório, nos termos do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, a teor do disposto no 

art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para providencia, 

nos termos do art. 40 da Lei deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 

25 de Novembro de 2018. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE 

GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001154-51.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

HERIKA PAULA SANTOS COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IEDA LUIZA DOS SANTOS OAB - MT23829/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, Etc. 1. Relatório Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da Lei 

9.099/95. 2. PRELIMINARES. Trata-se de AÇÃO INDENIZAÇÃO que traz no 

bojo da exordial INEXISTENCIA, feito pelo promovente em face da 

promovida. Por uma questão de ordem pública, o processo precisa ser 

chamado a ordem e extinto. Observe-se que a vergastada restrição é de 

2012. A ação somente foi ingressa em 2016. As possibilidades de 

reparação civil prescrevem na referência trienal, conforme art. 2016, § 3, 

V do digesto material civil. na V Jornada de Direito Civil foi editado o 

Enunciado 419, segundo o qual "o prazo prescricional de três anos para a 

pretensão de reparação civil aplica-se tanto à responsabilidade contratual 

quanto à responsabilidade extracontratual". Nesse contexto, tratando-se 

de matéria de ordem pública, cabe, de ofício, a correção, o que efetivado, 

torna o dever de extinção configurado com veemência de cogência, 

devendo a ação ser extinta por uma questão de normatividade. Finalizando 

o ímpeto decisório, declaro para as finalidade do art. 489 do NCPC, que 

eventuais demais argumento deduzidos neste processo, NÃO são 

capazes de, em tese, infirmar a conclusão do meu convencimento. 3. 

Dispositivo. Por todo o exposto, com amparo no Art. 487, II, do Novo 

Código de Processo Civil, SUGIRO SEJA declarado extinta, com resolução 

do mérito, a presente reclamação. Sem custas e honorários, a teor do 

disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Sejam revogados eventuais 

efeitos antecipatórios ou diligencias deferidas. Submeto ao juiz togado 

para providencia, nos termos do art. 40 da Lei deste rito. Cumpra-se. 

Barra do Garças-MT,27 de Novembro de 2018. Assinado Digitalmente 

PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no 

artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo 

(a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. 

Cumpra-se

Sentença Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002092-12.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

INSTITUTO LATO SENSU EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAIS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEY MARCOS MONTEIRO PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos. 1. Cumpra-se conforme deprecado. 2. Após, devolva-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001985-02.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA PIEDADE NOGUEIRA DE FARIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Em face do 

teor dos andamentos, temos que os promovidos informam perda do 

interesse de agir pelo pagamento do débito. Inicialmente, anoto que, 

independentemente de ser o processo de conhecimento ou de execução, 

compartilho do entendimento de que, nos Juizados Especiais, a extinção 

do processo independe de prévia intimação das partes, em razão do 

disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De fato, quanto à extinção, 

preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º A extinção do processo 

independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das 

partes. Considerando que foi informado pagamento, o processo cumpriu o 

seu objetivo. Conforme entendimento do Tribunal de Justiça de Minas 

Gerais: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL - 

EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO - CRÉDITO INTEGRALMENTE PAGO - 

ART. 794, I, CPC - QUITAÇÃO RECONHECIDA - RECURSO DESPROVIDO. 

Verificando-se dos autos que os valores executados já foram 

integralmente pagos pela executada, há que ser mantida a sentença que 

extinguiu o feito executivo nos termos do art. 794, I, do CPC.- (Ap 

71211/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 11/02/2015, Publicado no DJE 19/02/2015) Não 

havendo mais interesse processual e concretizado pagamento, o 

processo integralizou a completa entrega da prestação jurisdicional, o que 

lhe dá destino de arquivamento. 4. DISPOSITIVO Por todo o exposto, 

comprovado adimplemento do objeto imediato do processo, SUGESTIONO 

SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO, em virtude do pagamento do 

débito, com base no art. 924, I do Novo Código de Processo Civil. 

Determino, se for o caso, que Expeça-se alvará/ou proceda transferência 

eletrônica dos valores depositados em favor de quem de direito, 

cumprindo a secretaria as exigências legais prévias para liberação, 

estabelecidas pelo provimento CNJ nº 68 de 03 de maio de 2018º, 
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enquanto estiver vigente ou no que for alterado. A decisão tem, se for o 

caso, força homologatória de avença extra/judicial (por ser a extinção 

satisfativa ato continente a homologação, mas em todo caso, 

resguardando este efeito para solução do deslinde). Proceda o imediato 

arquivamento nos termos do 51, §1º, da Lei nº 9.099/95, com as cautelas 

de praxe. Que sejam revogados efeitos antecipatórios e outros incidentes 

eventualmente concedidos, tomando as devidas providências, enviando 

oficio se for o caso. Sem condenação de honorários, a teor do disposto 

no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do Art. 40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do 

Garças-MT, 30 de Novembro de 2018. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 

da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para 

que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000175-55.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SOLIZANGE BATISTA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR OAB - MT0009353A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Em face do 

teor dos andamentos, temos que os promovidos informam perda do 

interesse de agir pelo pagamento do débito. Inicialmente, anoto que, 

independentemente de ser o processo de conhecimento ou de execução, 

compartilho do entendimento de que, nos Juizados Especiais, a extinção 

do processo independe de prévia intimação das partes, em razão do 

disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De fato, quanto à extinção, 

preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º A extinção do processo 

independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das 

partes. Considerando que foi informado pagamento, o processo cumpriu o 

seu objetivo. Conforme entendimento do Tribunal de Justiça de Minas 

Gerais: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL - 

EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO - CRÉDITO INTEGRALMENTE PAGO - 

ART. 794, I, CPC - QUITAÇÃO RECONHECIDA - RECURSO DESPROVIDO. 

Verificando-se dos autos que os valores executados já foram 

integralmente pagos pela executada, há que ser mantida a sentença que 

extinguiu o feito executivo nos termos do art. 794, I, do CPC.- (Ap 

71211/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 11/02/2015, Publicado no DJE 19/02/2015) Não 

havendo mais interesse processual e concretizado pagamento, o 

processo integralizou a completa entrega da prestação jurisdicional, o que 

lhe dá destino de arquivamento. 4. DISPOSITIVO Por todo o exposto, 

comprovado adimplemento do objeto imediato do processo, SUGESTIONO 

SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO, em virtude do pagamento do 

débito, com base no art. 924, I do Novo Código de Processo Civil. 

Determino, se for o caso, que Expeça-se alvará/ou proceda transferência 

eletrônica dos valores depositados em favor de quem de direito, 

cumprindo a secretaria as exigências legais prévias para liberação, 

estabelecidas pelo provimento CNJ nº 68 de 03 de maio de 2018º, 

enquanto estiver vigente ou no que for alterado. A decisão tem, se for o 

caso, força homologatória de avença extra/judicial (por ser a extinção 

satisfativa ato continente a homologação, mas em todo caso, 

resguardando este efeito para solução do deslinde). Proceda o imediato 

arquivamento nos termos do 51, §1º, da Lei nº 9.099/95, com as cautelas 

de praxe. Que sejam revogados efeitos antecipatórios e outros incidentes 

eventualmente concedidos, tomando as devidas providências, enviando 

oficio se for o caso. Sem condenação de honorários, a teor do disposto 

no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do Art. 40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do 

Garças-MT, 30 de Novembro de 2018. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 

da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para 

que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000453-56.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO NUNES TEIXEIRA ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR OAB - MT0009353A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Em face do 

teor dos andamentos, temos que os promovidos informam perda do 

interesse de agir pelo pagamento do débito. Inicialmente, anoto que, 

independentemente de ser o processo de conhecimento ou de execução, 

compartilho do entendimento de que, nos Juizados Especiais, a extinção 

do processo independe de prévia intimação das partes, em razão do 

disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De fato, quanto à extinção, 

preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º A extinção do processo 

independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das 

partes. Considerando que foi informado pagamento, o processo cumpriu o 

seu objetivo. Conforme entendimento do Tribunal de Justiça de Minas 

Gerais: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL - 

EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO - CRÉDITO INTEGRALMENTE PAGO - 

ART. 794, I, CPC - QUITAÇÃO RECONHECIDA - RECURSO DESPROVIDO. 

Verificando-se dos autos que os valores executados já foram 

integralmente pagos pela executada, há que ser mantida a sentença que 

extinguiu o feito executivo nos termos do art. 794, I, do CPC.- (Ap 

71211/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 11/02/2015, Publicado no DJE 19/02/2015) Não 

havendo mais interesse processual e concretizado pagamento, o 

processo integralizou a completa entrega da prestação jurisdicional, o que 

lhe dá destino de arquivamento. 4. DISPOSITIVO Por todo o exposto, 

comprovado adimplemento do objeto imediato do processo, SUGESTIONO 

SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO, em virtude do pagamento do 

débito, com base no art. 924, I do Novo Código de Processo Civil. 

Determino, se for o caso, que Expeça-se alvará/ou proceda transferência 

eletrônica dos valores depositados em favor de quem de direito, 

cumprindo a secretaria as exigências legais prévias para liberação, 

estabelecidas pelo provimento CNJ nº 68 de 03 de maio de 2018º, 

enquanto estiver vigente ou no que for alterado. A decisão tem, se for o 

caso, força homologatória de avença extra/judicial (por ser a extinção 

satisfativa ato continente a homologação, mas em todo caso, 

resguardando este efeito para solução do deslinde). Proceda o imediato 

arquivamento nos termos do 51, §1º, da Lei nº 9.099/95, com as cautelas 

de praxe. Que sejam revogados efeitos antecipatórios e outros incidentes 

eventualmente concedidos, tomando as devidas providências, enviando 

oficio se for o caso. Sem condenação de honorários, a teor do disposto 

no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do Art. 40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do 

Garças-MT, 30 de Novembro de 2018. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 

da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para 

que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002151-34.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EVA MENDES MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR OAB - MT0009353A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Em face do 

teor dos andamentos, temos que os promovidos informam perda do 

interesse de agir pelo pagamento do débito. Inicialmente, anoto que, 

independentemente de ser o processo de conhecimento ou de execução, 

compartilho do entendimento de que, nos Juizados Especiais, a extinção 

do processo independe de prévia intimação das partes, em razão do 

disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De fato, quanto à extinção, 

preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º A extinção do processo 

independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das 

partes. Considerando que foi informado pagamento, o processo cumpriu o 

seu objetivo. Conforme entendimento do Tribunal de Justiça de Minas 

Gerais: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL - 

EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO - CRÉDITO INTEGRALMENTE PAGO - 

ART. 794, I, CPC - QUITAÇÃO RECONHECIDA - RECURSO DESPROVIDO. 

Verificando-se dos autos que os valores executados já foram 

integralmente pagos pela executada, há que ser mantida a sentença que 

extinguiu o feito executivo nos termos do art. 794, I, do CPC.- (Ap 

71211/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 11/02/2015, Publicado no DJE 19/02/2015) Não 

havendo mais interesse processual e concretizado pagamento, o 

processo integralizou a completa entrega da prestação jurisdicional, o que 

lhe dá destino de arquivamento. 4. DISPOSITIVO Por todo o exposto, 

comprovado adimplemento do objeto imediato do processo, SUGESTIONO 

SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO, em virtude do pagamento do 

débito, com base no art. 924, I do Novo Código de Processo Civil. 

Determino, se for o caso, que Expeça-se alvará/ou proceda transferência 

eletrônica dos valores depositados em favor de quem de direito, 

cumprindo a secretaria as exigências legais prévias para liberação, 

estabelecidas pelo provimento CNJ nº 68 de 03 de maio de 2018º, 

enquanto estiver vigente ou no que for alterado. A decisão tem, se for o 

caso, força homologatória de avença extra/judicial (por ser a extinção 

satisfativa ato continente a homologação, mas em todo caso, 

resguardando este efeito para solução do deslinde). Proceda o imediato 

arquivamento nos termos do 51, §1º, da Lei nº 9.099/95, com as cautelas 

de praxe. Que sejam revogados efeitos antecipatórios e outros incidentes 

eventualmente concedidos, tomando as devidas providências, enviando 

oficio se for o caso. Sem condenação de honorários, a teor do disposto 

no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do Art. 40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do 

Garças-MT, 30 de Novembro de 2018. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 

da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para 

que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010513-08.2014.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIDETH MARIA BORGES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CICERO PEREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Em face do 

teor dos andamentos, temos que foi fixado prazo fatal, conforme consta 

do (s) evento (s) do processo, e percebe-se que a parte deixou de 

realizar medidas positivas para sequência da marcha. Constado 

abandono, anoto que, independentemente de ser o processo de 

conhecimento ou de execução, compartilho do entendimento de que, nos 

Juizados Especiais, a extinção do processo independe de prévia intimação 

das partes, em razão do disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De 

fato, quanto à extinção, preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º 

A extinção do processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia 

intimação pessoal das partes. Com efeito, a aplicação do Código de 

Processo Civil é subsidiária e não incide nas circunstâncias em que há 

regramento específico na referida lei especial, razão pela qual se revela 

inaplicável o art. 485, §1º, do novel Diploma processual, o qual exige a 

intimação pessoal das partes para que seja extinto o processo por 

abandono da causa. Ademais, tal interpretação, está em consonância com 

os princípios da simplicidade, informalidade, da economia processual e da 

celeridade, que direcionam o processo nos Juizados Especiais (art. 2º, Lei 

nº 9.099/95). Quanto ao argumento de que o mencionado art. 51 possui 

aplicabilidade limitada ao processo de conhecimento, o mesmo não deve 

prosperar, haja vista que o art.485 citado também se encontra fora do 

capítulo destinado à disciplina do processo de execução. Além do mais, 

ciente a parte do dever de andamento, como é o caso dos autos, não 

realizado nenhuma atividade, o que materializa o abandono e 

consequentemente gera sucedâneo a extinção. Nesse sentido, ainda, 

temos que conforme dispõe o artigo 485, III do Novo Código de Processo 

Civil, o processo deve se extinguir. Não se trata tal comando de mera 

faculdade ou referencia exortativa, mas na verdade de situação 

imperativa devendo ser aplicada. Vejamos o texto da lei: Art. 485. O juiz 

não resolverá o mérito quando: III - por não promover os atos e diligências 

que Ihe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias. 

Confirma tal imperiosidade a jurisprudência deste Tribunal, senão vejamos: 

RECURSO CÍVEL INOMINADO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - 

INTIMAÇÃO DO PROCURADOR PARA IMPULSIONAR O FEITO - AUSÊNCIA 

DE MANIFESTAÇÃO - SENTENÇA EXTINTA POR ABANDONO DA CAUSA - 

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A ausência de 

manifestação da parte autora quando intimada a dar andamento ao feito 

configura hipótese de extinção do processo, com fundamento no art. 267, 

III, do CPC. O caso em apreço não comporta a aplicação da Súmula nº 240 

do STJ, pois não aperfeiçoada a relação processual mediante citação. (RI 

2685/2011, DR. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, 3ª TURMA RECURSAL, Julgado 

em 04/11/2011, Publicado no DJE 18/11/2011). Pois bem. Compulsando os 

autos, verifico que a situação atual do presente processo permite a 

extinção com fundamento nos dispositivos retrocitados, ante a inércia da 

parte autora em adotar os atos que lhes competia, devendo sujeitar-se a 

julgo do ônus processual que lhe incumbia. Frise-se, por fim, que no 

processo o dever de dar sequência a marcha é um ônus processual, cuja 

inércia ante a este dever gera a consequência prevista na legislação, qual 

seja o julgamento da demanda sem resolução do mérito, como se 

presumisse a desistência e o desinteresse processual, fazendo 

presumidamente falecer até mesmo uma das condições da ação que é a 

necessidade, um dos braços do binômio do interesse de agir 

(necessidade x adequação). Também a medida não gera nenhuma 

consequência negativa, pois se a parte pretende seguir a ação, dentro do 

prazo decadencial, pode pedir a qualquer tempo o desarquivamento e 

prosseguimento. Não há que se falar em condenação em custas, pois a 

regra desta esfera singela é da isenção de custas, somente sendo 

exceção, por expressa previsão legal, a ausência injustificada a enseada 

de qualquer das audiências designadas. 4. DISPOSITIVO Por todo o 

exposto, SUGESTIONO SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO, sem 

resolução de mérito, com fulcro nos artigos 51, § 1º, e 53, § 4º, ambos da 

Lei nº 9.099/95 e art. 485, III, § 1º do CPC. Que sejam revogados efeitos 

antecipatórios e outros incidentes eventualmente concedidos. Sem 

condenação de honorários e custas, a teor do disposto no art. 54 e 55 da 

Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do 

Art. 40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 30 de Novembro 

de 2018. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz 

Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011318-24.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRO TAKISHITA MARTINS DA FONSECA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRO TAKISHITA MARTINS DA FONSECA OAB - MT0012203S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA MARIA REIMER (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALVARO AUGUSTO CARVALHO JESUS PEREIRA OAB - MT18160/O 

(ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Em face do 

teor dos andamentos, temos que os promovidos informam perda do 

interesse de agir pelo pagamento do débito. Inicialmente, anoto que, 

independentemente de ser o processo de conhecimento ou de execução, 

compartilho do entendimento de que, nos Juizados Especiais, a extinção 

do processo independe de prévia intimação das partes, em razão do 

disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De fato, quanto à extinção, 

preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º A extinção do processo 

independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das 

partes. Considerando que foi informado pagamento, o processo cumpriu o 

seu objetivo. Conforme entendimento do Tribunal de Justiça de Minas 

Gerais: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL - 

EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO - CRÉDITO INTEGRALMENTE PAGO - 

ART. 794, I, CPC - QUITAÇÃO RECONHECIDA - RECURSO DESPROVIDO. 

Verificando-se dos autos que os valores executados já foram 

integralmente pagos pela executada, há que ser mantida a sentença que 

extinguiu o feito executivo nos termos do art. 794, I, do CPC.- (Ap 

71211/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 11/02/2015, Publicado no DJE 19/02/2015) Não 

havendo mais interesse processual e concretizado pagamento, o 

processo integralizou a completa entrega da prestação jurisdicional, o que 

lhe dá destino de arquivamento. 4. DISPOSITIVO Por todo o exposto, 

comprovado adimplemento do objeto imediato do processo, SUGESTIONO 

SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO, em virtude do pagamento do 

débito, com base no art. 924, I do Novo Código de Processo Civil. 

Determino, se for o caso, que Expeça-se alvará/ou proceda transferência 

eletrônica dos valores depositados em favor de quem de direito, 

cumprindo a secretaria as exigências legais prévias para liberação, 

estabelecidas pelo provimento CNJ nº 68 de 03 de maio de 2018º, 

enquanto estiver vigente ou no que for alterado. A decisão tem, se for o 

caso, força homologatória de avença extra/judicial (por ser a extinção 

satisfativa ato continente a homologação, mas em todo caso, 

resguardando este efeito para solução do deslinde). Proceda o imediato 

arquivamento nos termos do 51, §1º, da Lei nº 9.099/95, com as cautelas 

de praxe. Que sejam revogados efeitos antecipatórios e outros incidentes 

eventualmente concedidos, tomando as devidas providências, enviando 

oficio se for o caso. Sem condenação de honorários, a teor do disposto 

no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do Art. 40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do 

Garças-MT, 30 de Novembro de 2018. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 

da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para 

que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011292-55.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA RAFAELLA LINO DE LIMA COSTA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RAIANE QUINTINA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Em face do 

teor dos andamentos, temos que foi fixado prazo fatal, conforme consta 

do (s) evento (s) do processo, e percebe-se que a parte deixou de 

realizar medidas positivas para sequência da marcha. Constado 

abandono, anoto que, independentemente de ser o processo de 

conhecimento ou de execução, compartilho do entendimento de que, nos 

Juizados Especiais, a extinção do processo independe de prévia intimação 

das partes, em razão do disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De 

fato, quanto à extinção, preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º 

A extinção do processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia 

intimação pessoal das partes. Com efeito, a aplicação do Código de 

Processo Civil é subsidiária e não incide nas circunstâncias em que há 

regramento específico na referida lei especial, razão pela qual se revela 

inaplicável o art. 485, §1º, do novel Diploma processual, o qual exige a 

intimação pessoal das partes para que seja extinto o processo por 

abandono da causa. Ademais, tal interpretação, está em consonância com 

os princípios da simplicidade, informalidade, da economia processual e da 

celeridade, que direcionam o processo nos Juizados Especiais (art. 2º, Lei 

nº 9.099/95). Quanto ao argumento de que o mencionado art. 51 possui 

aplicabilidade limitada ao processo de conhecimento, o mesmo não deve 

prosperar, haja vista que o art.485 citado também se encontra fora do 

capítulo destinado à disciplina do processo de execução. Além do mais, 

ciente a parte do dever de andamento, como é o caso dos autos, não 

realizado nenhuma atividade, o que materializa o abandono e 

consequentemente gera sucedâneo a extinção. Nesse sentido, ainda, 

temos que conforme dispõe o artigo 485, III do Novo Código de Processo 

Civil, o processo deve se extinguir. Não se trata tal comando de mera 

faculdade ou referencia exortativa, mas na verdade de situação 

imperativa devendo ser aplicada. Vejamos o texto da lei: Art. 485. O juiz 

não resolverá o mérito quando: III - por não promover os atos e diligências 

que Ihe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias. 

Confirma tal imperiosidade a jurisprudência deste Tribunal, senão vejamos: 

RECURSO CÍVEL INOMINADO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - 

INTIMAÇÃO DO PROCURADOR PARA IMPULSIONAR O FEITO - AUSÊNCIA 

DE MANIFESTAÇÃO - SENTENÇA EXTINTA POR ABANDONO DA CAUSA - 

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A ausência de 

manifestação da parte autora quando intimada a dar andamento ao feito 

configura hipótese de extinção do processo, com fundamento no art. 267, 

III, do CPC. O caso em apreço não comporta a aplicação da Súmula nº 240 

do STJ, pois não aperfeiçoada a relação processual mediante citação. (RI 

2685/2011, DR. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, 3ª TURMA RECURSAL, Julgado 

em 04/11/2011, Publicado no DJE 18/11/2011). Pois bem. Compulsando os 

autos, verifico que a situação atual do presente processo permite a 

extinção com fundamento nos dispositivos retrocitados, ante a inércia da 

parte autora em adotar os atos que lhes competia, devendo sujeitar-se a 

julgo do ônus processual que lhe incumbia. Frise-se, por fim, que no 

processo o dever de dar sequência a marcha é um ônus processual, cuja 

inércia ante a este dever gera a consequência prevista na legislação, qual 

seja o julgamento da demanda sem resolução do mérito, como se 

presumisse a desistência e o desinteresse processual, fazendo 

presumidamente falecer até mesmo uma das condições da ação que é a 

necessidade, um dos braços do binômio do interesse de agir 

(necessidade x adequação). Também a medida não gera nenhuma 

consequência negativa, pois se a parte pretende seguir a ação, dentro do 

prazo decadencial, pode pedir a qualquer tempo o desarquivamento e 

prosseguimento. Não há que se falar em condenação em custas, pois a 

regra desta esfera singela é da isenção de custas, somente sendo 

exceção, por expressa previsão legal, a ausência injustificada a enseada 

de qualquer das audiências designadas. 4. DISPOSITIVO Por todo o 

exposto, SUGESTIONO SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO, sem 

resolução de mérito, com fulcro nos artigos 51, § 1º, e 53, § 4º, ambos da 

Lei nº 9.099/95 e art. 485, III, § 1º do CPC. Que sejam revogados efeitos 

antecipatórios e outros incidentes eventualmente concedidos. Sem 

condenação de honorários e custas, a teor do disposto no art. 54 e 55 da 

Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do 

Art. 40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 30 de Novembro 

de 2018. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz 

Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000566-44.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WILMA ALVES DE SOUSA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SARA DOS SANTOS FELIX (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Em face do 

teor dos andamentos, temos que foi fixado prazo fatal, conforme consta 

do (s) evento (s) do processo, e percebe-se que a parte deixou de 

realizar medidas positivas para sequencia da marcha, não sendo 
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encontrado no endereço da exordial quando procurado para dar 

diligencias. Em face do teor da certidão constante, consignando está que 

a parte reclamante por certo mudou de endereço no curso do processo, 

sem informar a este Juízo o local onde poderia receber intimações. Reputo 

válida a intimação enviada ao endereço anteriormente indicado, com 

fundamento no art. 19, § 2º, da Lei dos Juizados Especiais. Tal tendência 

e confirmada pela jurisprudência, senão vejamos: APELAÇÃO CIVEL – 

AÇÃO DE EXECUÇÃO – SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO SEM 

JULGAMENTO DE MÉRITO – ART. 267, III, CPC – INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA NO ENDEREÇO CONSTANTE DOS AUTOS – DEVER DAS 

PARTES DE INFORMAR EVENTUAIS MUDANÇAS DE ENDEREÇO – 

SÚMULA 240 STJ – INAPLICABILIDADE - SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO IMPROVIDO. 1. Trata-se de dever das partes informar ao Juízo 

a mudança de seus endereços no curso do processo, sob pena de se 

considerar válida a intimação realizada em endereço constante dos autos. 

2. Tratando-se de execução não embargada, a extinção do processo por 

abandono prescinde do requerimento do autor. 3.Inaplicabilidade da 

Súmula 240 STJ ante as circunstâncias específicas do caso. (Ap 

107202/2011, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 11/07/2012, Publicado no DJE 18/07/2012) Constado 

abandono, anoto que, independentemente de ser o processo de 

conhecimento ou de execução, compartilho do entendimento de que, nos 

Juizados Especiais, a extinção do processo independe de prévia intimação 

das partes, em razão do disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De 

fato, quanto à extinção, preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º 

A extinção do processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia 

intimação pessoal das partes. Com efeito, a aplicação do Código de 

Processo Civil é subsidiária e não incide nas circunstâncias em que há 

regramento específico na referida lei especial, razão pela qual se revela 

inaplicável o art. 485, §1º, do novel Diploma processual, o qual exige a 

intimação pessoal das partes para que seja extinto o processo por 

abandono da causa. Ademais, tal interpretação, está em consonância com 

os princípios da simplicidade, informalidade, da economia processual e da 

celeridade, que direcionam o processo nos Juizados Especiais (art. 2º, Lei 

nº 9.099/95). Quanto ao argumento de que o mencionado art. 51 possui 

aplicabilidade limitada ao processo de conhecimento, o mesmo não deve 

prosperar, haja vista que o art.485 citado também se encontra fora do 

capítulo destinado à disciplina do processo de execução. Além do mais, 

ciente a parte do dever de andamento, como é o caso dos autos, não 

realizado nenhuma atividade, o que materializa o abandono e 

consequentemente gera sucedâneo a extinção. Nesse sentido, ainda, 

temos que conforme dispõe o artigo 485, III do Novo Código de Processo 

Civil, o processo deve se extinguir. Não se trata tal comando de mera 

faculdade ou referencia exortativa, mas na verdade de situação 

imperativa devendo ser aplicada. Vejamos o texto da lei: Art. 485. O juiz 

não resolverá o mérito quando: III - por não promover os atos e diligências 

que Ihe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias. 

Confirma tal imperiosidade a jurisprudência deste Tribunal, senão vejamos: 

RECURSO CÍVEL INOMINADO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - 

INTIMAÇÃO DO PROCURADOR PARA IMPULSIONAR O FEITO - AUSÊNCIA 

DE MANIFESTAÇÃO - SENTENÇA EXTINTA POR ABANDONO DA CAUSA - 

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A ausência de 

manifestação da parte autora quando intimada a dar andamento ao feito 

configura hipótese de extinção do processo, com fundamento no art. 267, 

III, do CPC. O caso em apreço não comporta a aplicação da Súmula nº 240 

do STJ, pois não aperfeiçoada a relação processual mediante citação. (RI 

2685/2011, DR. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, 3ª TURMA RECURSAL, Julgado 

em 04/11/2011, Publicado no DJE 18/11/2011). Pois bem. Compulsando os 

autos, verifico que a situação atual do presente processo permite a 

extinção com fundamento nos dispositivos retrocitados, ante a inércia da 

parte autora em adotar os atos que lhes competia, devendo sujeitar-se a 

julgo do ônus processual que lhe incumbia. Frise-se, por fim, que no 

processo o dever de dar sequencia a marcha é um ônus processual, cuja 

inércia ante a este dever gera a consequência prevista na legislação, qual 

seja o julgamento da demanda sem resolução do mérito, como se 

presumisse a desistência e o desinteresse processual, fazendo 

presumidamente falecer até mesmo uma das condições da ação que é a 

necessidade, um dos braços do binômio do interesse de agir 

(necessidade x adequação). Não há que se falar em condenação em 

custas, pois a regra desta esfera singela é da isenção de custas, 

somente sendo exceção, por expressa previsão legal, a ausência 

injustificada a enseada de qualquer das audiências designadas. 4. 

DISPOSITIVO Por todo o exposto, SUGESTIONO SEJA JULGADO EXTINTO 

O PRESENTE FEITO, sem resolução de mérito, com fulcro nos artigos 51, § 

1º, e 53, § 4º, ambos da Lei nº 9.099/95 e art. 485, III, § 1º do CPC. Que 

sejam revogados efeitos antecipatórios e outros incidentes eventualmente 

concedidos. Sem condenação de honorários e custas, a teor do disposto 

no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do Art. 40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do 

Garças-MT, 30 de Novembro de 2018. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 

da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para 

que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000714-55.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

E B MORAES E SILVA E CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON ADIEL POSTAL OAB - MT0011844A (ADVOGADO(A))

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES OAB - MT0012826A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREIA FERREIRA DOS ANJOS SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Em face do 

teor dos andamentos, temos que foi fixado prazo fatal, conforme consta 

do (s) evento (s) do processo, e percebe-se que a parte deixou de 

realizar medidas positivas para sequência da marcha. Constado 

abandono, anoto que, independentemente de ser o processo de 

conhecimento ou de execução, compartilho do entendimento de que, nos 

Juizados Especiais, a extinção do processo independe de prévia intimação 

das partes, em razão do disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De 

fato, quanto à extinção, preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º 

A extinção do processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia 

intimação pessoal das partes. Com efeito, a aplicação do Código de 

Processo Civil é subsidiária e não incide nas circunstâncias em que há 

regramento específico na referida lei especial, razão pela qual se revela 

inaplicável o art. 485, §1º, do novel Diploma processual, o qual exige a 

intimação pessoal das partes para que seja extinto o processo por 

abandono da causa. Ademais, tal interpretação, está em consonância com 

os princípios da simplicidade, informalidade, da economia processual e da 

celeridade, que direcionam o processo nos Juizados Especiais (art. 2º, Lei 

nº 9.099/95). Quanto ao argumento de que o mencionado art. 51 possui 

aplicabilidade limitada ao processo de conhecimento, o mesmo não deve 

prosperar, haja vista que o art.485 citado também se encontra fora do 

capítulo destinado à disciplina do processo de execução. Além do mais, 

ciente a parte do dever de andamento, como é o caso dos autos, não 

realizado nenhuma atividade, o que materializa o abandono e 

consequentemente gera sucedâneo a extinção. Nesse sentido, ainda, 

temos que conforme dispõe o artigo 485, III do Novo Código de Processo 

Civil, o processo deve se extinguir. Não se trata tal comando de mera 

faculdade ou referencia exortativa, mas na verdade de situação 

imperativa devendo ser aplicada. Vejamos o texto da lei: Art. 485. O juiz 

não resolverá o mérito quando: III - por não promover os atos e diligências 

que Ihe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias. 

Confirma tal imperiosidade a jurisprudência deste Tribunal, senão vejamos: 

RECURSO CÍVEL INOMINADO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - 

INTIMAÇÃO DO PROCURADOR PARA IMPULSIONAR O FEITO - AUSÊNCIA 

DE MANIFESTAÇÃO - SENTENÇA EXTINTA POR ABANDONO DA CAUSA - 

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A ausência de 

manifestação da parte autora quando intimada a dar andamento ao feito 

configura hipótese de extinção do processo, com fundamento no art. 267, 

III, do CPC. O caso em apreço não comporta a aplicação da Súmula nº 240 

do STJ, pois não aperfeiçoada a relação processual mediante citação. (RI 

2685/2011, DR. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, 3ª TURMA RECURSAL, Julgado 

em 04/11/2011, Publicado no DJE 18/11/2011). Pois bem. Compulsando os 

autos, verifico que a situação atual do presente processo permite a 

extinção com fundamento nos dispositivos retrocitados, ante a inércia da 

parte autora em adotar os atos que lhes competia, devendo sujeitar-se a 

julgo do ônus processual que lhe incumbia. Frise-se, por fim, que no 

processo o dever de dar sequência a marcha é um ônus processual, cuja 
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inércia ante a este dever gera a consequência prevista na legislação, qual 

seja o julgamento da demanda sem resolução do mérito, como se 

presumisse a desistência e o desinteresse processual, fazendo 

presumidamente falecer até mesmo uma das condições da ação que é a 

necessidade, um dos braços do binômio do interesse de agir 

(necessidade x adequação). Também a medida não gera nenhuma 

consequência negativa, pois se a parte pretende seguir a ação, dentro do 

prazo decadencial, pode pedir a qualquer tempo o desarquivamento e 

prosseguimento. Não há que se falar em condenação em custas, pois a 

regra desta esfera singela é da isenção de custas, somente sendo 

exceção, por expressa previsão legal, a ausência injustificada a enseada 

de qualquer das audiências designadas. 4. DISPOSITIVO Por todo o 

exposto, SUGESTIONO SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO, sem 

resolução de mérito, com fulcro nos artigos 51, § 1º, e 53, § 4º, ambos da 

Lei nº 9.099/95 e art. 485, III, § 1º do CPC. Que sejam revogados efeitos 

antecipatórios e outros incidentes eventualmente concedidos. Sem 

condenação de honorários e custas, a teor do disposto no art. 54 e 55 da 

Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do 

Art. 40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 25 de Novembro 

de 2018. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz 

Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011386-03.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILO & SILVA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES OAB - MT0012826A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WEBERT BARBOZA DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Em face do 

teor dos andamentos, temos que foi fixado prazo fatal, conforme consta 

do (s) evento (s) do processo, e percebe-se que a parte deixou de 

realizar medidas positivas para sequência da marcha. Constado 

abandono, anoto que, independentemente de ser o processo de 

conhecimento ou de execução, compartilho do entendimento de que, nos 

Juizados Especiais, a extinção do processo independe de prévia intimação 

das partes, em razão do disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De 

fato, quanto à extinção, preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º 

A extinção do processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia 

intimação pessoal das partes. Com efeito, a aplicação do Código de 

Processo Civil é subsidiária e não incide nas circunstâncias em que há 

regramento específico na referida lei especial, razão pela qual se revela 

inaplicável o art. 485, §1º, do novel Diploma processual, o qual exige a 

intimação pessoal das partes para que seja extinto o processo por 

abandono da causa. Ademais, tal interpretação, está em consonância com 

os princípios da simplicidade, informalidade, da economia processual e da 

celeridade, que direcionam o processo nos Juizados Especiais (art. 2º, Lei 

nº 9.099/95). Quanto ao argumento de que o mencionado art. 51 possui 

aplicabilidade limitada ao processo de conhecimento, o mesmo não deve 

prosperar, haja vista que o art.485 citado também se encontra fora do 

capítulo destinado à disciplina do processo de execução. Além do mais, 

ciente a parte do dever de andamento, como é o caso dos autos, não 

realizado nenhuma atividade, o que materializa o abandono e 

consequentemente gera sucedâneo a extinção. Nesse sentido, ainda, 

temos que conforme dispõe o artigo 485, III do Novo Código de Processo 

Civil, o processo deve se extinguir. Não se trata tal comando de mera 

faculdade ou referencia exortativa, mas na verdade de situação 

imperativa devendo ser aplicada. Vejamos o texto da lei: Art. 485. O juiz 

não resolverá o mérito quando: III - por não promover os atos e diligências 

que Ihe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias. 

Confirma tal imperiosidade a jurisprudência deste Tribunal, senão vejamos: 

RECURSO CÍVEL INOMINADO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - 

INTIMAÇÃO DO PROCURADOR PARA IMPULSIONAR O FEITO - AUSÊNCIA 

DE MANIFESTAÇÃO - SENTENÇA EXTINTA POR ABANDONO DA CAUSA - 

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A ausência de 

manifestação da parte autora quando intimada a dar andamento ao feito 

configura hipótese de extinção do processo, com fundamento no art. 267, 

III, do CPC. O caso em apreço não comporta a aplicação da Súmula nº 240 

do STJ, pois não aperfeiçoada a relação processual mediante citação. (RI 

2685/2011, DR. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, 3ª TURMA RECURSAL, Julgado 

em 04/11/2011, Publicado no DJE 18/11/2011). Pois bem. Compulsando os 

autos, verifico que a situação atual do presente processo permite a 

extinção com fundamento nos dispositivos retrocitados, ante a inércia da 

parte autora em adotar os atos que lhes competia, devendo sujeitar-se a 

julgo do ônus processual que lhe incumbia. Frise-se, por fim, que no 

processo o dever de dar sequência a marcha é um ônus processual, cuja 

inércia ante a este dever gera a consequência prevista na legislação, qual 

seja o julgamento da demanda sem resolução do mérito, como se 

presumisse a desistência e o desinteresse processual, fazendo 

presumidamente falecer até mesmo uma das condições da ação que é a 

necessidade, um dos braços do binômio do interesse de agir 

(necessidade x adequação). Também a medida não gera nenhuma 

consequência negativa, pois se a parte pretende seguir a ação, dentro do 

prazo decadencial, pode pedir a qualquer tempo o desarquivamento e 

prosseguimento. Não há que se falar em condenação em custas, pois a 

regra desta esfera singela é da isenção de custas, somente sendo 

exceção, por expressa previsão legal, a ausência injustificada a enseada 

de qualquer das audiências designadas. 4. DISPOSITIVO Por todo o 

exposto, SUGESTIONO SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO, sem 

resolução de mérito, com fulcro nos artigos 51, § 1º, e 53, § 4º, ambos da 

Lei nº 9.099/95 e art. 485, III, § 1º do CPC. Que sejam revogados efeitos 

antecipatórios e outros incidentes eventualmente concedidos. Sem 

condenação de honorários e custas, a teor do disposto no art. 54 e 55 da 

Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do 

Art. 40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 25 de Novembro 

de 2018. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz 

Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001744-91.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

M. H. RODRIGUES DE ALMEIDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARISSOL GOMES PEREIRA OAB - MT20040/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAURA ANDREIA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Dispensado o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 2- 

Decido. 3- Considerando que as partes se compuseram em audiência 

concretizada em Sessão de Conciliação, e que o objeto da lide trata de 

matéria pertinente a direito disponível, estando regulares os termos da 

avença, nos termos do art. 487, III, b, do NCPC, bem como atento ao 

disposto no art. 22 § Único da Lei 9.099/95, HOMOLOGO, para todos os 

fins de direito o acordo entabulado entre as partes, declarando EXTINTO o 

processo em apreço. 4- Sem custas conforme art. 55 da Lei n.º 9.099/95. 

5- Em atenção ao disposto no item 5.3.6 da C.N.G.C., dispenso a intimação 

das partes e de seus patronos. 6- Registre-se e, em seguida, arquive-se 

com as baixas de estilo. 7- Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001462-87.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EULLER LOPES DA SILVA BARROS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA OAB - MG0086844A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001462-87.2017.811.0004 Pólo Ativo: EULLER LOPES DA 

SILVA BARROS Pólo Passivo: ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA 

Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 

38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que 
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se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a competência 

deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações 

preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º 

da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, onde 

afirma o reclamante que teve seu nome inserido indevidamente nos órgãos 

de proteção, vez que efetuou sua matricula no curso da ré, mas por 

problemas pessoais solicitou o cancelamento, pagando todas as dividas 

anteriores, na data de 01.04.2016, encaminhando por email, onde foi 

garantido que estava tudo finalizado na instituição. No entanto em 2017, 

teve seu nome negativado por uma divida que desconhece. Na 

contestação, a Reclamada alega que a cobrança é referente a multa 

contratual, visto que quando o autor encerrou o contrato já estava as 

aulas em andamento, pugnando pela improcedência da inicial. Em que pese 

as alegações da parte Reclamada, verifico que a mesma não comprova a 

origem do débito em discussão nesse processo, visto que o débito em 

cobrança foi lançado (conforme tele apresentada pela ré) em março/2017, 

no entanto o autor encerrou seu contrato e pagou as dividas até o mês de 

abril, sendo garantido ao mesmo (conforme email) que não havia mais 

débitos. Assim, evidente a cobrança indevida. .3.1. DO DANO MORAL No 

que tange ao pedido de reparação a titulo de dano moral, entendo que a 

conduta da reclamada causou sim abalo moral ao Reclamante, abalo esse 

passível de indenização, posto que as cobranças indevidas geram 

aborrecimentos diversos de mero dissabor,uma vez que frustam a relação 

de consumo e confiança entre a promovente e a Promovida. Comprovado 

que a parte Reclamada efetuou cobranças indevidas levando inclusive o 

nome da parte autora ao cadastro de inadimplentes por um serviço 

cancelado, patente a configuração do abalo sofrido. O dano moral 

decorrente da indevida inscrição do nome do devedor em cadastro de 

maus pagadores deve ser ressarcido pelo dano moral independentemente 

da comprovação da ocorrência de efetivos prejuízos patrimoniais. Sobre o 

assunto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA FIXA. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEVIDA NEGATIVAÇÃO EM 

SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO, A 

ENSEJAR O DIREITO À REPARAÇÃO. REDUÇÃO VALOR INDENIZATÓRIO 

PARA MELHOR ATENDER À RAZOABILIDADE. RECURSO DA RÉ 

PARCIALMENTE PROVIDO, PREJUDICADO O APELO ADESIVO. Restou 

incontroversa a ocorrência da negativação do nome da autora em serviço 

de proteção ao crédito, providência que se mostrou indevida, ante a 

constatação de que não havia débito pendente. O dano moral se 

apresenta inequívoco, diante do simples fato da anotação, ensejando o 

direito à reparação. Reputa-se mais razoável, no caso, a fixação do valor 

indenizatório em R$ 4.000,00, montante a ser corrigido a partir da prolação 

da sentença e acrescido de juros de mora a contar da citação. (TJ-SP - 

APL: 129595820108260032 SP 0012959-58.2010.8.26.0032, Relator: 

Antonio Rigolin, Data de Julgamento: 31/07/2012, 31ª Câmara de Direito 

Privado, Data de Publicação: 31/07/2012) Portanto, restou-se comprovada 

a responsabilidade na conduta da reclamada, pois no sistema do C.D.C., é 

dever e risco profissional do fornecedor de serviços agir corretamente e 

segundo lhe permitem as normas jurídicas imperativas. Não assiste razão 

a parte ré quando diz sobre a inexistência de dano moral indenizável, pois 

não houve ilicitude da sua parte, mas o simples fato da reclamada ter 

negativado INDEVIDAMENTE o nome da reclamante junto ao SPC/SERASA, 

já é suficiente para configurar o dano moral, pois é pacífico na nossa 

jurisprudência que o dano moral não depende de prova, bastando 

comprovação do fato que o causou, mesmo porque, o dano moral apenas 

é presumido, uma vez que é impossível adentrar na subjetividade do outro 

para aferir a sua dor e a sua mágoa. Sobre o assunto: DANO MORAL - 

NOME - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - PROVA DO EFETIVO PREJUÍZO - 

DESNECESSIDADE - VALOR - FIXAÇÃO. 1. A indevida inclusão de nome 

nos órgãos de proteção ao crédito, por dívida inexistente, configura ilícito 

indenizável. 2. A condenação por dano moral independe de prova do 

prejuízo efetivo, por estar relacionado com a afetação do estado de 

espírito daquele que foi ofendido em seu patrimônio imaterial, haja vista a 

repercussão negativa derivada da injusta inclusão de seu nome nos 

órgãos de proteção ao crédito. 3. Na fixação do dano moral, o julgador 

deve levar em conta o grau de constrangimento para a vítima e as 

possibilidades financeiras do ofensor, evitando estipular valor exagerado, 

a ensejar lucro fácil, ou irrisório, a ponto de não servir para coibir novas 

ocorrências.(TJ-MG - AC: 10145110211649001 MG , Relator: Guilherme 

Luciano Baeta Nunes, Data de Julgamento: 18/06/2013, Câmaras Cíveis / 

18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/06/2013) CIVIL E 

PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

PRELIMINAR DE FALTA DE REPRESENTAÇÃO - REJEIÇÃO - PRELIMINAR 

DE COISA JULGADA E FALTA DE INTERESSE DE AGIR - REJEIÇÃO - 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE - 

RESPONSABILIDADE DA EMPRESA DE TELEFONIA - DANO MORAL - 

PROVA DO PREJUÍZO - DESNECESSIDADE - VALOR DA INDENIZAÇÃO - 

CIRCUNSTÂNCIAS E PARÂMETROS NÃO OBSERVADOS - REDUÇÃO - 

CABIMENTO - RECURSO PROVIDO EM PARTE. - Estando a ré devidamente 

representada nos autos por procurador regularmente munido de mandato 

ad judicia outorgado por dois diretores, como autoriza o contrato social, 

não há se falar em falta de representação. - Não se configura coisa 

julgada se a causa de pedir na ação é distinta da causa de pedir da ação 

anterior. -Se as questões argüidas pela parte não foram apreciadas 

quando do julgamento de ações anteriores, cuja causa de pedir foi distinta, 

tal parte possui interesse de agir para propositura de nova ação que visa 

a apreciação de tais questões pelo Judiciário. - A simples negativação 

indevida enseja dano moral e direito à indenização, independente de 

qualquer outra prova, porque neste caso é presumida a ofensa à honra e 

ao bom nome do cidadão. - A suposta fraude de terceiro não isenta de 

responsabilidade o prestador de serviço, sendo que esta circunstância 

apenas influencia na fixação do valor da indenização. - Deve ser reduzido 

o valor da indenização quando incompatível com as circunstâncias do fato 

e com os parâmetros dos Tribunais. - Preliminares rejeitadas e recurso 

provido em parte.(TJ-MG - AC: 10145120646552001 MG , Relator: Márcia 

De Paoli Balbino, Data de Julgamento: 23/05/2013, Câmaras Cíveis / 17ª 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/06/2013) Entretanto, é de se 

salientar que o prejuízo moral experimentado pela Reclamante deve ser 

ressarcido numa soma que não apenas compense a ele a dor e/ou 

sofrimento causado, mas especialmente deve atender às circunstâncias 

do caso em tela, tendo em vista as posses do ofensor e a situação 

pessoal do ofendido, exigindo-se a um só tempo, prudência, razoabilidade 

e severidade. A respeito do valor da indenização por dano moral, a 

orientação jurisprudencial e doutrinária é no sentido de que: No direito 

brasileiro, o arbitramento da indenização do dano moral ficou entregue ao 

prudente arbítrio do Juiz. Portanto, em sendo assim, desinfluente será o 

parâmetro por ele usado na fixação da mesma, desde que leve em conta a 

repercussão social do dano e seja compatível com a situação econômica 

das partes e, portanto, razoável. (Antônio Chaves, Responsabilidade Civil, 

atualização em matéria de responsabilidade por danos moral, publicada na 

RJ nº. 231, jan./97, p. 11). (grifei e negritei). A reparação civil possui um 

tríplice escopo: indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar 

tanto a compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido quanto a 

punição do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. 

Destarte, entendo que, no caso em análise, levando-se em conta a 

natureza da ofensa, a situação econômica da ofensora e do ofendido, 

bem como as circunstâncias em que os fatos se desenvolveram, plausível 

a fixação da indenização em R$10.000,00 (dez mil reais). 4. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, para: a) 

CONDENAR, o Reclamado ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA., a pagar 

a quantia de R$10.000,00 (dez mil reais) à titulo de indenização por danos 

morais ocasionados ao Reclamante EULLER LOPES DA SILVA BARROS, 

valor com incidência de juros de 1% (um por cento) a partir do evento 

danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo INPC devida a partir 
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da data da publicação desta sentença (Súmula 362 STJ). Como 

consequência da presente sentença, DECLARO inexistente o débito 

discutido neste processo, mantendo os efeitos da tutela. Fica a parte 

condenada ciente de que, após o trânsito em julgado deste ato sentencial, 

se não houver o pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) 

dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o montante 

condenatório, nos termos do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme disposto 

nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

(assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. 

Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo 

(a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Comarca de Cáceres

1ª Vara Cível

Intimação

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

Processo Número: 1005733-36.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ELLER DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO CRUZ FURLANETTO GARCIA BARBOSA OAB - MT0013607A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1005733-36.2017.8.11.0006 REQUERENTE: MARCOS ELLER DA SILVA 

Vistos etc. Tendo em vista o teor do ofício retro, intime-se a parte autora 

via advogado constituído, para requerer o que entender de direito no 

prazo de 10 (dez) dias. Decorrido o prazo e devidamente certificado, à 

conclusão. Às providências. Cumpra-se. Alethea Assunção Santos Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1002131-03.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

THELMA DO CARMO CARVALHO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HAMILTON LOBO MENDES FILHO OAB - MT0010791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AURELIO FRANCISCO DE CARVALHO (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1002131-03.2018.8.11.0006 REQUERENTE: THELMA DO CARMO 

CARVALHO DE OLIVEIRA INVENTARIADO: AURELIO FRANCISCO DE 

CARVALHO Vistos etc. Intime-se a inventariante, via advogado 

constituído, para indicação do endereço dos herdeiros apresentados nas 

primeiras declarações para citação, no prazo 10 (dez) dias. Decorrido o 

prazo e devidamente certificado, à conclusão. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006050-97.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETE RODRIGUES BUENO (AUTOR(A))

EBENONIUM DIAS BUENO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ARMANDO OLIVEIRA MILLA OAB - MT18810/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

não há réu (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1006050-97.2018.8.11.0006 AUTOR(A): ELIZABETE RODRIGUES BUENO, 

EBENONIUM DIAS BUENO RÉU: NÃO HÁ RÉU Vistos etc. Trata-se de ação 

de morte presumida proposta por Elizabete Rodrigues Bueno e Ebenonium 

Dias Bueno, ambos devidamente qualificados nos autos em epígrafe. 

Narram os requerentes, em síntese, que são pais de Lucas Rodrigues 

Bueno, o qual afogou-se no Rio Paraguai neste município de Cáceres na 

data de 30/09/2018. Narram, ainda, que foram feita buscas na região no 

intento de localizar o corpo de Lucas, sendo que não lograram êxito, razão 

pela qual propuseram a presenta ação para obter a devida prestação 

jurisdicional a fim de que seja expedida declaração de morte presumida de 

seu filho. Diante da manifestação dos requerentes de que o corpo de 

Lucas Rodrigues Bueno fora encontrado, não mais persiste interesse de 

agir nestes autos. Assim, verifica-se a ausência de interesse processual 

no prosseguimento do feito, uma vez que o pedido ora formulado restou 

prejudicado. Desse modo, constatando-se a perda do objeto e a falta de 

interesse processual, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do 

mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo 

Civil. Sem custas. Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações. Intimem-se. Cáceres, 29 de novembro de 2018. 

Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 163872 Nr: 1100-04.2014.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRAZIELA GARCIA ANGELO, PRISCILA GARCIA 

ANGELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALTAIDES OCELIO ANGELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: STELLA MARIA LOPES 

MUGARTE - OAB:2804/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nomeio como inventariante a requerente, que prestará compromisso em 

cinco (05) dias.

Tendo em vista que a inventariante informou que o falecido não deixou 

bens, razão pela qual pretende a declaração de inventário negativo, 

determino que a requerente acoste aos autos declaração acerca da 

inexistência de quaisquer bens, devendo ser alertada acerca da 

responsabilidade penal advinda de eventual declaração falsa.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 133109 Nr: 1942-86.2011.811.0006

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KARA, SARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MATEUS CÁSSIO LOPES DE 

LIMA - OAB:19495/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo, via DJE, o advogado da autora, para que se manifeste 

quanto ao pagamento da pensão alimentícia efetuado pelo Requerido.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 16873 Nr: 5682-28.2006.811.0006

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABIGAIL FONTES RAMIRES, FRANCISCO SÉRGIO 

PEREIRA RAMIRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JOÃO AFONSO RAMIRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACQUES SOUTO DA COSTA E 

FARIA - OAB:389, JOE ORTIZ ARANTES - OAB:1166

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, inciso VI, do Código de Processo Civil INTIMO o 

advogado Drº Antonio Cândido de Carvalho Barbosa Lima, subscritor da 

petição de fls. 701/703 para comparecer a esta secretaria da 1ª vara 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103873/12/2018 Página 182 de 948



cível, nesta Comarca de Cáceres e proceder à assinatura na petição retro 

mencionada, conforme determinação judicial de fls. 717.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 232192 Nr: 2491-83.2013.811.0020

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FBDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TBF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO CAMPOS MORAES - 

OAB:11355

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOACIR MAURO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:14325 MT

 Vistos etc.

 Tendo em vista a ausência da parte autora devidamente intimado, resta 

evidenciada a falta de interesse na produção de prova testemunhal.

 Dessa forma dê-se vista dos autos ao Ministério Público para 

manifestação, após venham-me os autos conclusos para prolação de 

sentença.

Saem os presentes intimados.

Às providências necessárias.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 190622 Nr: 8659-75.2015.811.0006

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIVALDO GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIVIANE DE FÁTIMA OLIVEIRA PRIMO 

GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE TELES TOUROUNOGLOU - 

OAB:20738/B MT, MILTON CHAVES LIRA - OAB:6330/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA 

- OAB:4825

 Vistos etc.

 Concedo à parte autora o prazo de cinco dias para juntada de 

substabelecimento.

Saem os presentes intimados para apresentar memoriais finais no prazo 

sucessivo de 15 (quinze) dias.

Após, venham-me os autos conclusos para sentença.

Às providências necessárias.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 58455 Nr: 4824-94.2006.811.0006

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VDOP, LDOP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA - 

OAB:4825, LUIZ FERNANDO DE ALMEIDA - OAB:15734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON CHAVES LIRA - 

OAB:6330/MT

 Vistos etc.

Trata-se de execução de alimentos proposta por Viviane de Oliveira Primo 

em desfavor de Vivaldo Gonçalves.

Às fls. 338/339, a exequente requereu a decretação da prisão do 

executado, ante a ausência de pagamento.

O executado apresentou justificativa, aduzindo que a ausência de 

pagamento decorre de seu grave estado de saúde, acostando aos autos 

documentos que demonstram seu estado (fls. 356/364).

 Apesar de intimada acerca da justificativa, a exequente não se 

manifestou.

Diante da situação excepcional dos autos, tendo em vista que a exequente 

já atingiu a maioridade e constituiu família, bem como ao grave estado de 

saúde do executado, ACOLHO A JUSTIFICATIVA apresentada às fls. 356.

Cumpra-se integralmente o despacho proferido nesta data no processo 

apenso.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 22276 Nr: 2997-87.2002.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NJF, WCR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DDSOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON JOSÉ FRANCO - 

OAB:6.188-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENEDITA IVONE ADORNO - 

OAB:6391/MT

 CERTIFICO que procedo com a intimação do patrono da parte autora, via 

DJE, para que se manifeste e requerer o que entender de direito.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 163872 Nr: 1100-04.2014.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRAZIELA GARCIA ANGELO, PRISCILA GARCIA 

ANGELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALTAIDES OCELIO ANGELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: STELLA MARIA LOPES 

MUGARTE - OAB:2804/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nomeio como inventariante a requerente, que prestará compromisso em 

cinco (05) dias.

Tendo em vista que a inventariante informou que o falecido não deixou 

bens, razão pela qual pretende a declaração de inventário negativo, 

determino que a requerente acoste aos autos declaração acerca da 

inexistência de quaisquer bens, devendo ser alertada acerca da 

responsabilidade penal advinda de eventual declaração falsa.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64215 Nr: 1722-30.2007.811.0006

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE DOLINGER CAVALCANTI MENDES, MARIA 

LUIZA VILA RAMOS DE FARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONOR POUSO MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CIBÉLIA MARIA LENTE DE 

MENEZES - OAB:MT - 2.301/A, FÁBIO MAGALHÃES DE OLIVEIRA - 

OAB:9564/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .Por outro lado constato que, conforme os documentos acostados aos 

autos, todos os herdeiros são maiores e capazes, além de estar de 

acordo com a partilha amigável, o que se evidencia o rito do Arrolamento 

Sumário.Com efeito, o arrolamento sumário é forma abreviada de 

inventário e partilha no caso de concordância de todos os herdeiros, 

desde que maiores e capazes, não importando o valor dos bens.Desta 

forma, no caso em comento tenho que deve ser adotado o chamado 

arrolamento sumário, previsto nos artigos 1.031 a 1.035 do Código de 

Processo Civil.Por fim, em relação ao pedido para retificação do valor da 

causa, no valor apresentado pela requerente às fls. 112, qual seja RS 

385.000,00, vejo que este merece acolhimento, devendo esta recolher as 

devidas custas processuais.Posto isso, determino seja intimada a 

inventariante dos autos em apenso, para cumprimento das disposições 

dos artigos 1.031 e seguintes do CPC, juntando aos autos, no prazo de 30 

(trinta) dias, sob pena de extinção do feito: a) A relação dos bens a ser 

partilhados bem como dos herdeiros, atribuindo o respectivo quinhão de 

cada herdeiro, relacionando tanto os bens como as dívidas do espólio, 

apresentando a partilha amigável;b) certidões negativas de débitos fiscais, 

atualizadas, expedidas pelas Fazendas Públicas Federal, Estadual e 

Municipal.c) comprovação da quitação do pagamento das custas 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103873/12/2018 Página 183 de 948



processuais. Decorrido o prazo, com ou sem juntada dos documentos, 

intime-se os herdeiros (quando houver advogado distinto da 

inventariante), para querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestarem 

acerca da partilha.Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cumpra-se. Às 

providências.

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-31 ARRESTO

Processo Número: 1002458-16.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

OUROFRIG DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO DE SA PEREIRA OAB - MT0005286A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KENIO APARECIDO DINIZ CARVALHO (REQUERIDO)

AGNI BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (REQUERIDO)

ETEL APARECIDO DE CARVALHO (REQUERIDO)

BRISA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO MANIFESTAR SOBRE CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA 

Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte requerente, por 

meio de seu advogado, para que, no prazo de 15 dias, manifestar-se 

acerca das correspondências devolvidas , requerendo o que entender de 

direito. Cáceres/MT, 30 de novembro de 2018 Eliana de Fátima Segatto 

Mendes Técnica Judiciária

Ato Ordinatório Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE 

POSSE

Processo Número: 1004670-73.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ERALDO TOMAZ DA COSTA E SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO MAGALHAES DE OLIVEIRA OAB - MT0009564A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRESIO CAMILO SILVA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE DE CASTRO JUNIOR OAB - MT17095/B (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, impulsiono os autos, a fim 

de intimar as partes, por meio de seus advogados, legalmente 

constituídos, para comparecerem à Audiência de Conciliação designada 

para o dia 23/01/2019, às 15:30 horas, que se realizará no Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Cáceres-MT. A ausência injustificada da(s) parte(s) à audiência de 

conciliação é considerada ato atentatório à dignidade da justiça e 

acarretará multa por ato atentatório à dignidade de justiça na proporção de 

2 % sobre o valor da causa ou da vantagem econômica pretendida, 

conforme determina o art. 334, § 8º do CPC, exceto se ambas as partes 

em conjunto manifestarem o desinteresse na realização da audiência (art. 

334, § 4º, inciso I do CPC). SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE CÁCERES E 

INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 32111300

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005099-06.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GENILZA PEIXOTO BARBOSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DOMINGOS SAVIO RIBEIRO PINTO OAB - MT0010899A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO OESTE TRANSPORTE E TURISMO LTDA - ME (RÉU)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, impulsiono os autos, a fim de intimar 

as partes, por meio de seus advogados, legalmente constituídos, para 

comparecerem à Audiência de Conciliação designada para o dia 

25/02/2019, às 14:30 horas, que se realizará no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de Cáceres-MT. A ausência 

injustificada da(s) parte(s) à audiência de conciliação é considerada ato 

atentatório à dignidade da justiça e acarretará multa por ato atentatório à 

dignidade de justiça na proporção de 2 % sobre o valor da causa ou da 

vantagem econômica pretendida, conforme determina o art. 334, § 8º do 

CPC, exceto se ambas as partes em conjunto manifestarem o 

desinteresse na realização da audiência (art. 334, § 4º, inciso I do CPC).

Ato Ordinatório Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1007794-64.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MARCOS CICIGLIANO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO CARRIJO FREITAS OAB - MT11395/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, impulsiono os autos, a fim de intimar 

as partes, por meio de seus advogados, legalmente constituídos, para 

comparecerem à Audiência de Conciliação designada para o dia 

11/02/2019, às 15:00 horas, que se realizará no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de Cáceres-MT. A ausência 

injustificada da(s) parte(s) à audiência de conciliação é considerada ato 

atentatório à dignidade da justiça e acarretará multa por ato atentatório à 

dignidade de justiça na proporção de 2 % sobre o valor da causa ou da 

vantagem econômica pretendida, conforme determina o art. 334, § 8º do 

CPC, exceto se ambas as partes em conjunto manifestarem o 

desinteresse na realização da audiência (art. 334, § 4º, inciso I do CPC).

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006118-47.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODNEI DA SILVA FERNANDES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1006118-47.2018.8.11.0006. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

RODNEI DA SILVA FERNANDES 1 - Este Juízo DEFERE o pedido de id. 

16536921. 2 - SUSPENDA-SE o presente feito pelo prazo de 120 (cento e 

vinte) dias para que a requerente proceda a notificação extrajudicial do 

requerido. 3 - Decorrido o prazo, CONCLUSOS. 4 - CUMPRA-SE. 

CÁCERES, 30 de novembro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO JUIZ 

DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002120-42.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

TRIUNFANTE MATOGROSSENSE ALIMENTOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON MARIO DE SOUZA OAB - MT0004635A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRISA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1002120-42.2016.8.11.0006. 

EXEQUENTE: TRIUNFANTE MATOGROSSENSE ALIMENTOS LTDA 

EXECUTADO: BRISA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP 1 - Este Juízo 

DEFERE o pedido de id. 13244702. 2 - EXPEÇA-SE mandado de penhora e 

avaliação de quantos bens bastem para a garantia da execução, 

depositando-os nas mãos da parte exequente. 3 - Para cumprimento da 

ordem, DEFERE-SE o reforço policial, nos termos do art. 782, § 2°, do CPC, 

bem como o arrombamento do local, caso esteja fechado. 4 - Havendo 

constrição, INTIME-SE a parte executada a se manifestar no prazo de 5 

(cinco) dias. 5 - Em nada sendo encontrado, MANIFESTE-SE a exequente 

em 10 (dez) dias. 6 - CUMPRA-SE. CÁCERES, 30 de novembro de 2018. 

RAMON FAGUNDES BOTELHO JUIZ DE DIREITO

Expediente
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 141635 Nr: 11366-55.2011.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AJDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CCDFIM, CCDF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSUÉ AMBRÓSIO RIBEIRO - 

OAB:8784/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREI TEIXEIRA COSTA 

TAKAKI - OAB:12981, BENEDITO PEREIRA DA CONCEIÇÃO - OAB:76425 

SP, FABIO ABDO PERONI - OAB:219.334 OAB/SP, FERNANDO PEREIRA 

DA CONCEIÇÃO - OAB:203.786

 INTIMAÇÃO – PARTE AUTORA

MANIFESTAR SOBRE INFOJUD

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora, na pessoa de seu 

Advogado, com a finalidade de que, no prazo de 15 dias manifeste quanto 

ao conteúdo da pesquisa realizada via INFOJUD (fls. 183/185), 

promovendo o andamento do feito e pleiteando o que entender de direito.

Felipe N. Mattioni

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 37743 Nr: 3199-93.2004.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JÚLIO CÉSAR DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DORIVAL LUIZA, DELCIDES S. GUIMARÃES, 

MARCOS B. C. GABRIEL, SÓTRAUMA - HOSPITAL DE ACIDENTADOS 

TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA, S.U.S - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, 

CLÁUDIO CÉSAR FIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO COLLÉGIO ALVES - 

OAB:5403/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IZABEL CRISTINA SILVA - 

OAB:4932-MT, PEDRO OVELAR - OAB:6270

 INTIMAÇÃO – PARTE APELADA

APRESENTAR CONTRARRAZÕES

 Impulsiono os autos para intimar a parte apelada/requerida, na pessoa do 

seu Advogado, com a finalidade de que, no prazo legal, apresente 

Contrarrazões à Apelação interposta.

 Felipe N. Mattioni

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 9475 Nr: 79-81.2000.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZÔNIA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ VICENTE BERTOLIM, MARIA PIMENTA 

BORTOLIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO PAULO Z. MENDONÇA 

- OAB:6.576, NILTON MASSAHARU MURAI - OAB:16.783/O, VLAMIR 

MARCOS GRESPAN JUNIOR - OAB:9353/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO GIANPIETRO 

MORALES - OAB:127878

 Nos termos do art. 152, VI do CPC, impulsiono os presentes autos, a fim 

de intimar a parte autora, por meio de seu advogado, legalmente 

constituído, para que preste informações a respeito da Carta Precatória 

encaminhada a Comarca de Cuiabá - MT, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 58016 Nr: 4362-40.2006.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALP, CPD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CVP, JGOP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO PALMA DIAS - 

OAB:3523-A/MT, RYVIA RYCHELLE MARIA JOSEPH LACERDA SODRÉ 

DE SOUZA - OAB:10049

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio Checchin Júnior - 

OAB:3329

 INTIMAÇÃO – PARTE AUTORA

MANIFESTAR NOS AUTOS

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora, na pessoa de seu 

Advogado, com a finalidade de que, no prazo de 15 dias manifeste quanto 

ao conteúdo da pesquisa realizada via INFOJUD e RENAJUD efetivada (fls. 

201 e ss.), promovendo o andamento do feito e pleiteando o que entender 

de direito.

Felipe N. Mattioni

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 151306 Nr: 10139-93.2012.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PMDQ-M, PMDQ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CHRISLAYNE KARINE 

FERREIRA LOPES - OAB:23156/O, JEISON BATISTA DE ALMEIDA - 

OAB:RO 5269, JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR - OAB:14325 MT

 INTIMAÇÃO – PARTE AUTORA

PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora, na pessoa de seu 

Advogado, com a finalidade de que, no prazo de 15 dias, promova o 

andamento do feito, pleiteando o que entender de direito.

 Felipe N. Mattioni

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 155772 Nr: 3345-22.2013.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BDBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BFD, JFD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO – PARTE AUTORA

MANIFESTAR SOBRE INFOJUD

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora, na pessoa de seu 

Advogado, com a finalidade de que, no prazo de 15 dias manifeste quanto 

ao conteúdo da pesquisa realizada via INFOJUD (fls. 124 e ss.), 

promovendo o andamento do feito e pleiteando o que entender de direito.

Felipe N. Mattioni

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 141662 Nr: 11400-30.2011.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CDCDLADADSDMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VDSAM, SL, VDSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482 MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 INTIMAÇÃO – PARTE AUTORA

PESQUISA REALIZADA - RENAJUD E INFOJUD

 PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora, na pessoa de seu 

Advogado, com a finalidade de que, no prazo de 15 dias requeira o que 

entender de direito, tendo em vista o resultado das pesquisas/restrição 

INFOJUD e RENAJUD retro efetivadas (doc. anexo).

Caso a parte requerente manifestar eventual interesse nos bens 

encontrado/restringido via pesquisa RENAJUD deverá o causídico 

apresentar nos autos os dados da localização do veículo, visando incluir 
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restrição de transferência e futura efetivação da avaliação, penhora e 

remoção.

 Outrossim caso a parte autora não possuir interesse no aludido bem 

indicado na pesquisa RENAJUD, no prazo de 15 dias, manifeste nos autos, 

requerendo o que entender de direito, promovendo o andamento do feito.

 Felipe N. Mattioni

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 154896 Nr: 2376-07.2013.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA LUCIA BISSOLI AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DE MINAS GERAIS S/A-BMG-AS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Alvares Campos - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ RENNÓ LIMA 

GUIMARÃES DE ANDRADE - OAB:78.069 MG, BREINER RICARDO DINIZ 

RESENDE MACHADO - OAB:84.400 MG

 CERTIDÃO

TEMPESTIVIDADE DO RECURSO

 IMPULSIONAMENTO PARA CONTRARRAZOAR

Certifico que a apelação interposta pela parte apelante/autora é tempestiva 

(fls. 302/333).

Com efeito impulsiono os autos, com a finalidade de que a parte 

apelada/requerida, na pessoa de seu Advogado, no prazo legal, 

apresente contrarrazões ao recurso interposto.

 Felipe N. Mattioni

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 146900 Nr: 5163-43.2012.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP. DE CRÉD. DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MT-SICREDI SUDOE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEMIAS RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546 MT, MILTON MARTINS MELLO - OAB:3811 MT, RENAN 

NADAF GUSMAO - OAB:16284

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 INTIMAÇÃO – PARTE AUTORA

PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora, na pessoa de seu 

Advogado, com a finalidade de que, no prazo de 15 dias, manifeste 

acerca do Embargos a Execução apresentado pela parte requerida (fls. 

113/114-v).

 Felipe N. Mattioni

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 162351 Nr: 10140-44.2013.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMARILDO PERES RODRIGUES - ME, 

AMARILDO PERES RODRIGUES, ANGELUCI MARIA DE BARROS 

RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO SORTICA DE LIMA - 

OAB:7485MT, GERALDO FERREIRA DE SOUZA - OAB:17.455/MT, 

hudson - OAB:7485

 Nos termos do art. 152 do CPC e art. 1.207 da CNGC promove-se a 

INTIMAÇÃO da EXEQUENTE para providenciar o recolhimento da diligência 

do Oficial de Justiça. A emissão da guia é realizada através do endereço 

eletrônico http://arrecadacao.tjmt.jus.br, na aba “DILIGÊNCIA” > “Emissão 

de Guia de Diligência”. Deverá a parte promover o preenchimento dos 

dados de acordo com o solicitado e, após, juntar aos autos o comprovante 

de pagamento.

 Considerando o teor da manifestação de folhas 89/90, ORIENTO a parte 

que o preenchimento do campo deve seguir estritamente a numeração dos 

autos (10140-44.2013.8.11.0006), não devendo-se completar os campos 

com numerais "0".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 68461 Nr: 5933-12.2007.811.0006

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PATEBBE COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSANTOS TRANSPORTES RODOVIARIO 

DE CARGAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO ANTONIO PEREIRA DE 

SOUZA - OAB:6042

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 5933-12.2007.811.0006 (Código 68461)

DESPACHO

1 – Intimada a parte autora para se manifestar acerca da petição e 

documentos de fls.113/117, a parte autora quedou-se inerte.

Além disso, a presente missiva visava o procedimento da avaliação e 

posterior praceamento do imóvel mencionado na inicial, sendo que a 

Síndica da parte requerida informou nos presentes autos às fls. 113/114 

que o imóvel já foi arrematado em autos de execução fiscal que tramita na 

6ª Vara Federal Especializada em Execuções Fiscais de Campo 

Grande/MS.

 Dessa feita, DETERMINA-SE sua devolução à Comarca de origem com as 

baixas e anotações de estilo.

2 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 28 de novembro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 199540 Nr: 3153-84.2016.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PROPICIO MAIDANO DOLORES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELETROBRAS - CENTRAIS ELETRICAS 

BRASILEIRAS S/A, ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUZIMAR PROCÓPIO CURY - 

OAB:OAB/RJ209.756-E, MÁRCIA ROCHA ESSER CAVALCANTI - 

OAB:OAB/RJ68.836, MAYARA BENDÔ LECHUGA GOULART - 

OAB:20191/A

 (...)Diante do exposto, este Juízo JULGA PARCIALMENTE PROCEDENTES 

os pedidos formulados pela parte autora na inicial, razão pela qual 

CONFIRMA a liminar deferida às fls.74/77.Este juízo CONDENA as partes 

demandadas ao pagamento da indenização por danos morais no valor de 

R$ 9.540,00 (nove mil quinhentos e quarenta reais), devendo incidir juros 

de mora de 1% ao mês a contar da citação, e correção monetária pelo 

INPC, a partir da data da prolação da sentença.Por fim, CONDENAM-SE as 

rés ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos 

honorários advocatícios, correspondentes a 10% sobre o valor atualizado 

da condenação (art. 85, §2º do CPC). No mais, este Juízo EXTINGUE o 

processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC. 

Transitado em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações de estilo.INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.Cáceres/MT, 29 de 

novembro de 2018.RAMON FAGUNDES BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 137469 Nr: 6786-79.2011.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO RICARDO DOS S.SILVA E CIA LTDA, 

JOÃO RICARDO DOS SANTOS SILVA, HARLEY BROWN SILVA JÚNIOR, 

THEMYS BORBA PEDROSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCY ROSA DA SILVA - 

OAB:2613

 Código: 137469

DESPACHO

1 – Considerando o pedido de fl. 2221, expeça-se Carta Precatória à 

Comarca de Tangará da Serra para citação dos demais executados no 

endereço indicado na inicial.

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

comprovar a distribuição da Carta Precatória na comarca indicada no 

documento, sob pena de extinção ou arquivamento.

3 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 28 de novembro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 103465 Nr: 8564-21.2010.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAPL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NPVL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CIBELI SIMÕES DOS SANTOS - 

OAB:11.468 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEITON TUBINO SILVA - 

OAB:5239-MT

 Código: 103465

DECISÃO

1 – De início, considerando a informação de que ainda não houve a 

realização da busca de bens da parte executada junto ao sistema 

INFOJUD, CUMPRA-SE na íntegra a decisão de fl. 119/119-verso para fim 

de realizar buscas de bens registrados em nome da parte executada junto 

ao sistema INFOJUD.

2 – Passo seguinte, diante do requerido pela parte exequente, para que se 

promova a penhora e avaliação da embarcação em nome da parte 

executada, este Juízo DEFERE o pedido em questão.

2 – Para tanto, EXPEÇA-SE mandado de penhora, avaliação e depósito da 

embarcação em nome da parte executada, como requerido pela parte 

exequente às fls. 138/139.

3 – Cumprida a diligência acima, INTIME-SE a parte exequente para, no 

prazo de 15 dias, pugnar o que entender de direito para o andamento do 

feito, sob pena de arquivamento.

4 – CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Cáceres/MT, 27 de novembro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 131550 Nr: 197-71.2011.811.0006

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEOVANIL DOS SANTOS SACRAMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO RURAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON CHAVES LIRA - 

OAB:6330/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVELYN BOCARDI DE 

MIRANDA - OAB:8088 - OAB/MT, FLÁVIA ALMEIDA MOURA DI 

LATELLA - OAB:109.730/MG, MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - 

OAB:63.440, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - OAB:11.065-A, 

THAIS FERNANDA SANTOS DA SILVA - OAB:80348 MG

 Autos n. 197-71.2011.811.0006 (Código: 131550)

SENTENÇA

Trata-se de embargos de declaração opostos por BANCO RURAL S/A, 

alegando que a sentença de fls. 120/111 fora contraditória por ser 

divergente tanto as partes quanto o conteúdo do decisum.

 Vieram os autos conclusos.

É o relato do essencial.

Fundamenta-se e Decide-se.

Pela análise das razões recursais, de rigor o não conhecimento do 

recurso de embargos de declaração.

Isso porque, compulsando os autos, verifica-se que na sentença de fls. 

120/122 julgou procedente o pedido inicial e condenou a parte autora ao 

pagamento das custas e despesas processuais. Logo, não se depara 

com a contradição prevista no art. 1.022 do CPC.

 Ocorre que, no sistema Apolo, fora equivocadamente lançada sentença 

com conteúdo diverso, o que deverá ser prontamente corrigido.

Ante o exposto, ausentes os pressupostos legais para o manejo do 

recurso, este Juízo NÃO CONHECE dos embargos de declaração opostos, 

devendo a sentença atacada ser mantida em sua integralidade, com 

fundamento no artigo 1.022 do CPC.

Por oportuno, considerando o equívoco no lançamento da sentença, 

DETERMINA-SE o cancelamento do andamento inserido no dia 18/09/2018, 

no sistema Apolo e, por conseguinte, PROMOVA-SE o lançamento da 

sentença de fls. 120/122, publicando-se novamente o seu conteúdo.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 29 de novembro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 156041 Nr: 3642-29.2013.811.0006

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AIRTON CORREIA DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A MT, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEITON TUBINO SILVA - 

OAB:5239 MT

 (...)Fundamenta-se e decide-se.De outro norte, a parte requerida informa 

na petição de fl. 670 que, em virtude da interposição do recurso de 

apelação tempestivo, os autos deveriam seguir ao tribunal de Justiça para 

apreciação das razões interpostas.Com efeito, este juízo entende que 

prospera a alegação da parte requerida, uma vez que o recurso foi 

interposto no prazo legal, como certificado à fl. 662.Ora, a lei processual 

anterior (Lei n. 5.869/73) estabelecia a necessidade de o Juízo de primeira 

instância realizar o controle da admissibilidade do recurso de apelação, 

disciplinado no art. 520 do aludido diploma. No entanto, com a vigência do 

Código de Processo Civil regulado pela Lei n. 13.105/2015 essa atribuição 

deixou de existir no mundo jurídico. Atualmente, o art. 1.010, §1º do CPC 

determina apenas a intimação do recorrido para apresentar contrarrazões 

no prazo de 15 (quinze) dias, remetendo-se os autos à segunda instância 

para a análise e o julgamento da insurgência, prescindindo de 

admissibilidade recursal pelo juízo a quo.Nesse quadro, percebe-se que a 

parte apelante reafirmou seu interesse em ver discutidas as questões do 

processo suscitadas pela instância recursal competente, não havendo 

falar em qualquer óbice por parte do juízo de piso, a quem compete tão 

somente a remessa dos autos para processamento do arrazoado no 

recurso.Forte em tais razões, tendo em vista que a parte executada 

insiste na apreciação do recurso de apelação antes interposto, este juízo 

CHAMA O FEITO À ORDEM para tornar nula a sentença de fl. 667.Por 

cautela, este juízo ainda DETERMINA que se intime novamente a parte 

recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, o que 

deverá ser certificado pela Secretaria.Em seguida, REMETAM-SE os autos 

ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as 

h o m e n a g e n s  d e  e s t i l o ,  a n o t a ç õ e s  e  b a i x a s 

necessárias.CUMPRA-SE.Cáceres/MT, 29 de novembro de 2018. RAMON 

FAGUNDES BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 6768 Nr: 434-62.1998.811.0006

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CÂNDIDO DA SILVA NUNES, ERACLIDES DA SILVA, 

MARIA LIVRAMENTO NUNES, IRENE LIVRAMENTO NUNES, TOMAZ 

MARTINHO DA CRUZ, LUCIO MARTINHO DA CRUZ, JOÃO JOSÉ DA 

SILVA, SERGIO VENÂNCIO DO LIVRAMENTO NUNES, CLARINDO CARLOS 

TEOTONIO, INOCÊNCIO DA SILVA, IVO JOSÉ DA SILVA, IDERCIO JOSÉ DA 

SILVA, GETULIO DA CRUZ SOUZA, GENTIL JOSÉ DA SILVA, ONOFRE 

PATRÍCIO DA SILVA, ELIAS ABDS MONTEIRO, JOÃO AUGUSTO DA 
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SILVA, BENEDITO JOSÉ DA SILVA, ANA DADY SILVA, JOSÉ MILTON DA 

SILVA, LAUDELINO DA SILVA, JOÃO PIRES DE MORAES, SEBASTIÃO 

JOSÉ DA SILVA, VERISSIMO LINO DA SILVA, BENTO ALOISIO 

RODRIGUES, HERMINIO VENCIANO DO LIVRAMENTO NUNES, JOÃO 

FELIPE DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ PALMIRO DA SILVA, JOSÉ PALMIRO DA 

SILVA FILHO, ESPÓLIO DE VICENTE DONIZETE DE LIMA, MARCIA 

PALMIRO DA SILVA E LIMA, ELIZABETE LOPES PALMIRO DA SILVA E 

LIMA, LUIZ CÉSAR PALMIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA - 

OAB:4825, SILVIO ARAUJO PEREIRA - OAB:16162

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Dessa forma, restou demonstrado que razão assiste à alegação dos 

requeridos, no sentido de que não cabe mais ao requerente pugnar neste 

feito a manutenção de sua posse.1 - Diante de todo o exposto e por tudo 

mais que dos autos consta, este juízo CHAMA O FEITO À ORDEM para 

TORNAR NULA a decisão anterior de fl. 961 e sem efeito o mandado 

expedido.2 – Eventuais alegações de vícios nos contratos apresentados 

pela parte requerida (fls. 966/969 e 986/992) ou outras argumentações 

por ambas as partes devem ser arguidas em demanda própria, sob pena 

de ofensa à coisa julgada.3 - Não havendo manifestação das partes pelo 

prazo de 15 (quinze) dias, retornem os autos ao arquivo.4 - 

INTIMEM-SE.CUMPRAM-SE.Cáceres/MT, 27 de novembro de 2018.RAMON 

FAGUNDES BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 81003 Nr: 7547-18.2008.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLAVIO DA SILVA GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA - 

OAB:4825

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB: 13.431-B MT

 Código: 81003

DECISÃO

1 – Considerando que o titular da conta bancária informada à fl.492 não 

confere com o nome do causídico que assina a petição e que os poderes 

outrogados à fl. 21, foram substabelecidos à fl. 60, INDEFERE-SE o pedido 

de expedição de alvará.

2 – INTIME-SE a parte exequente para apresentar conta bancária válida em 

seu nome ou do causídico para a transferência dos valores, bem como, 

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

3 – Após, CONCLUSOS para análise de eventual pedido formulado pela 

parte exequente ou para extinção da execução.

5 - CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 29 de novembro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 138310 Nr: 7794-91.2011.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA SHNEIDER SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDEMIR DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Alvares Campos 

Júnior - OAB:9791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - CÁCERES - OAB:

 Código: 138310

DECISÃO

1 – Considerando a petição de flS.217/223, PROCEDA-SE à retificação da 

capa dos autos e do Sistema de Informações Processuais – Apolo, 

fazendo constar como Cumprimento de Sentença, tendo como exequente 

LUZIA SHNEIDER e como executados CLAUDEMIR DA CRUZ.

 2 – Logo, INTIMEM-SE a parte executada, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, paguem a integralidade da dívida em execução, sob pena de 

acréscimo de multa de 10% (dez por cento), bem como honorários 

advocatícios no importe de 10% (dez por cento), ex vi do artigo 523, caput 

e §1º, do CPC.

3 – Transcorrido o prazo acima sem pagamento voluntário, INTIME-SE a 

parte exequente para manifestar no prazo de 15 dias, pugnando o que 

entender de direito, sob pena de arquivamento.

4 – Em caso de cumprimento espontâneo, EXPEÇA-SE o necessário para 

levantamento de valores por ventura depositados em favor da parte 

credora.

5 – CONSIGNEM-SE no ato de intimação da parte devedora que, 

transcorrido o prazo acima sem pagamento voluntário, iniciar-se-á o prazo 

de 15 (quinze) dias para apresentação de impugnação nos próprios autos 

(artigo 525 do CPC).

6 – Com ou sem requerimentos formulados, certifique-se nos autos e 

façam-se os autos CONCLUSOS para apreciação ou arquivamento.

7 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 10 de outubro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 228890 Nr: 436-31.2018.811.0006

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: S3 COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO VITORAZZI LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO DE PERBOYRE BONILHA 

- OAB:3844

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PLÍNIO SAMACLAY DE LIMA 

MORAN - OAB:OAB/MT 5.468, SUERIKA MAIA DE PAULA CARVALHO - 

OAB:OAB/MT 6.514

 Código: 228890

DESPACHO

1 – Considerando que a parte exequente apresentou novo endereço para 

tentativa de citação da parte executada, CITE-SE a parte demandada no 

seguinte endereço constante à fl. 19.

2 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 29 de novembro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 91850 Nr: 6967-51.2009.811.0006

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADAYR MENDES DE LARA, CAMIL CACERES 

MINERAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO DA SILVA LARA, CREUSA 

CONCEIÇÃO RIBEIRO DE LARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A/MT, CIBÉLIA MARIA LENTE DE MENEZES - 

OAB:MT - 2.301/A, FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - OAB:6848-B, 

FÁBIO MAGALHÃES DE OLIVEIRA - OAB:9564/MT, Patrícia Alvares de 

Oliveira - OAB:20.479

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEOPOLDO MAGNO LA 

SERRA - OAB:57363 PR

 Código: 91850

DESPACHO

1 – Na forma dos artigos 9º e 10 do CPC, INTIME-SE a parte exequente 

para, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste acerca da petição de fls. 

435/436 e documentos de fls. 437/439.

2 – Decorrido o prazo, com ou sem manifestação da parte executada, 

retornem os autos CONCLUSOS para análise dos pedidos não apreciados.

3 – INTIME-SE. CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 28 de novembro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho
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 Cod. Proc.: 155737 Nr: 3305-40.2013.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TPRDFL, YMF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTO o processo sem resolução de 

mérito, com fulcro no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. 

CONDENA-SE a parte exequente ao pagamento das despesas, custas 

processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) 

sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do 

CPC.Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e 

anotações necessárias.3 - INTIME-SE. CUMPRA-SE.Cáceres/MT, 27 de 

novembro de 2018.RAMON FAGUNDES BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 235827 Nr: 5118-29.2018.811.0006

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO DOS S.SILVA E CIA LTDA, JOÃO 

RICARDO DOS SANTOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCY ROSA DA SILVA - 

OAB:2613

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A MT

 (...)Ante o exposto, este Juízo JULGA IMPROCEDENTE a pretensão 

formulada pela parte embargante. CONDENA-SE a parte embargante ao 

pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios, fixados em 

15% sobre o valor atualizado da causa, na forma do § 2º do art. 85 do 

CPC, contudo, condenação essa suspensa por força do art. 98, § 3º, do 

CPC, uma vez que este juízo deferiu a gratuidade da justiça à parte 

embargante.Desta feita, JULGA-SE EXTINTO o processo, com resolução 

do mérito, nos termos do art. 487, inciso I do Código de Processo 

Civil.TRASLADE-SE cópia desta sentença ao processo de execução n. 

6786-79.2011.811.0006 (Código: 137469).Com o trânsito em julgado, 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações 

necessárias.Cáceres/MT, 28 de novembro de 2018.RAMON FAGUNDES 

BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 182116 Nr: 3556-87.2015.811.0006

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEZARE PASTORELLO MARQUES DE PAIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.194-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PLÍNIO SAMACLAY DE LIMA 

MORAN - OAB:OAB/MT 5.468

 Código: 182116

DESPACHO

1 – Nos termos do § 2º do artigo 1.023 do CPC, tendo em vista que os 

embargos de declaração apresentados por ambas as partes possuem 

eventuais efeitos infringentes, INTIMEM-SE as parte embargadas para, 

querendo, se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias sobre os embargos 

opostos.

2 - Após, com ou sem manifestação das partes embargadas, o que 

deverá ser certificado nos autos, voltem os autos CONCLUSOS.

3 - INTIME-SE. CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 28 de novembro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 137819 Nr: 7214-61.2011.811.0006

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONEL GOMES DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ FERNANDES LEITE, ORESTE MARTINS, 

AIDE MARTINS ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 137819

DESPACHO

1 – INDEFERE-SE o pedido de perícia formulado nas fls. 83/83-verso, vez 

que cabe à parte autora elencar a parte requerida, bem como proceder 

com os meios necessários para que se saiba quem é o proprietário do 

imóvel em questão.

2 – INTIME-SE a requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

indiquem quem figurará no polo passivo da demanda, sob pena de 

extinção do feito.

3 – Após, CONCLUSOS.

4 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 28 de novembro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 101589 Nr: 6685-76.2010.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIXON PATRICK GONZAGA DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIME SANTANA ORRO SILVA - 

OAB:6072-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELADIO MIRANDA LIMA - 

OAB:86235/RJ

 (...)III - DispositivoDestarte, este juízo ACOLHE PARCIALMENTE a 

impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pela parte 

devedora, nos termos da fundamentação antes exposta.Uma vez que a 

impugnação da parte executada foi acolhida em parte, CONDENAM-SE as 

partes ao pagamento dos honorários advocatícios, ARBITRADOS esses 

em 10% sobre o valor corrigido do cumprimento de sentença de acordo 

com esta decisão, nos termos dos artigos 85, §§ 1º e 2º e 86 do CPC, 

contudo, condenação suspensa em relação ao exequente em razão da 

gratuidade de justiça deferida, na forma do art. 98, § 3º, do CPC.INTIME-SE 

a parte exequente para anexar aos autos planilha de débito com os 

valores da presente condenação no prazo de 05 (cinco) dias.Ainda com 

fulcro no artigo 485, inciso IV e VI do CPC e ainda 61, §2º lei 11.101/2005, 

após a realização das diligências anteriores, este Juízo DETERMINA o 

arquivamento da execução com as baixas e anotações 

necessárias.DEFERE-SE a expedição de certidão de crédito para caso, 

querendo, possa a parte credora proceder à habilitação no Juízo da 

Liquidação Extrajudicial.Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE 

com as baixas e anotações necessárias.Às providências necessárias. 

INTIME-SE. CUMPRA-SE.Cáceres/MT, 28 de novembro de 2018.RAMON 

FAGUNDES BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 39153 Nr: 4410-67.2004.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIO PALMA DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARELY LEBRE ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO PALMA DIAS - 

OAB:3523-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDE MARCOS DENIZ - 

OAB:6.8080/MT, EVAN CORREA DA COSTA - OAB:8.202, FABIO 

YEGROS PEREIRA - OAB:8574, MÁRIO LÚCIO FRANCO PEDROSA - 

OAB:5.746

 Código n. 39153

DECISÃO
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1 – Compulsando os autos, verifica-se que a parte executada ainda não 

fora intimada da avaliação no imóvel, bem por isso, INTIME-SE a parte 

executada acerca da avaliação do imóvel penhorado, para que no prazo 

de 5 (cinco) dias se manifeste nos autos, valendo o silêncio importará em 

concordância.

2 – Passo seguinte, INTIME-SE o exequente para manifestar o que 

entender de direito, devendo manifestar-se expressamente se deseja a 

adjudicação do bem ou indicar a forma que pretende expropriar o bem a 

ser penhorado, observando-se as modalidades estabelecidas nos artigos 

876 e 879 do CPC, sob pena de arquivamento.

Saliente-se que é entendimento deste Juízo o fato de que a alienação de 

bens seja realizada observando-se a ordem preferencial, isto é, deve o 

exequente manifestar o interesse na adjudicação, caso não opte por esta 

modalidade, deverá utilizar-se inicialmente da venda por iniciativa 

particular, sendo que, somente na sua frustração, revelar-se-á cabível a 

expropriação judicial da coisa.

 3 – Após, CONCLUSOS.

4 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 29 de novembro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 163092 Nr: 380-37.2014.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO CORBERLINO - 

OAB:, SIMONE JASSEK DRUMOND - OAB:14315

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13245A

 Autos n. 380-37.2014.811.0006 (Código: 163092)

SENTENÇA

 Trata-se de ação de ação de cobrança c/c indenização por danos com 

pedido de tutela antecipada ajuizada por MARCOS MIRANDA em desfavor 

de SUL AMÉRICA CIA. NACIONAL DE SEGUROS, ambos devidamente 

qualificados nos autos em epígrafe.

Após a realização do pagamento integral da dívida informado às fls. 

238/243 pela parte ré, a parte autora às fls. 234/237 pugnou pela extinção 

do feito tendo em vista a satisfação da obrigação.

Os autos vieram conclusos.

Compulsando os autos, nota-se que a parte ré cumpriu a obrigação objeto 

dos autos, promovendo o pagamento integral da avença.

Desta forma, certo é que, disciplina o art. 924, II, do Código de Processo 

Civil que a extinção da execução ocorre quando há a satisfação da 

obrigação.

 Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTA a presente execução, com 

fundamento no art. 924, II, do Código de Processo Civil.

Tendo em vista os poderes especiais outorgados no instrumento de 

mandato encartado à fl. 66, com fulcro no artigo 10 do CPC c/c item 2.13.3 

da CNGC, este Juízo DEFERE o pedido de fl. 234 e, por conseguinte, 

autoriza a expedição do alvará em nome do causídico, na forma requerida.

Em seguida, INTIME-SE a parte autora pessoalmente para garantir-lhe 

ciência da liberação na forma do artigo 450, § 3º, da CNGC.

Cumpridas as diligências acima, certifique-se o trânsito em julgado e, 

ARQUIVEM-SE os autos com as anotações e baixas necessárias.

Cáceres/MT, 29 de novembro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 103394 Nr: 8493-19.2010.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VCS LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MENEDIN IND. E COM. DE VIDROS DE 

SEGURANÇA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA RIBEIRO BEZERRA 

BARBOSA - OAB:12.533, SOLANGE SVERSUTH - OAB:OAB/MT 7.807

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL ADORNO LOPES - 

OAB:143085/mt

 Código: 103394

DECISÃO

1 – Tendo em vista os poderes especiais outorgados no instrumento de 

mandato encartado à fl. 26, com fulcro no artigo 10 do CPC c/c item 2.13.3 

da CNGC, este Juízo DEFERE o pedido de fl. 184/184-verso e, por 

conseguinte, autoriza a expedição do alvará em nome da causídica, na 

forma requerida.

2 – Depois, INTIME-SE a parte autora pessoalmente para garantir-lhe 

ciência da liberação na forma do artigo 450, § 3º, da CNGC.

3 – Cumpre consignar que já houve tentativa de penhora via BACENJUD 

(fls. 176/179). Diante disso, INDEFERE-SE o pedido formulado pela parte 

exequente às fls. 184/184-verso, porquanto não houve demonstração 

pela exequente da existência de indícios de que haveria numerário 

disponível em conta bancária da parte devedora que justificassem outras 

diligências no sistema BACENJUD.

4 – Assim, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, se 

manifestar requerendo providências úteis ao deslinde do feito, sob pena 

de arquivamento.

5 – Após, venham os autos CONCLUSOS.

6 – INTIME-SE. CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 29 de novembro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 6553 Nr: 492-65.1998.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CERÂMICA BONFANTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO PIRES ATALA - 

OAB:6.062, MARIONELY ARAUJO VIEGAS - OAB:2684

 Nos termos do art. 152 do CPC e art. 1.207 da CNGC promove-se a 

INTIMAÇÃO da EXEQUENTE para providenciar o recolhimento da diligência 

do Oficial de Justiça. A emissão da guia é realizada através do endereço 

eletrônico http://arrecadacao.tjmt.jus.br, na aba “DILIGÊNCIA” > “Emissão 

de Guia de Diligência”. Deverá a parte promover o preenchimento dos 

dados de acordo com o solicitado e, após, juntar aos autos o comprovante 

de pagamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 45953 Nr: 4321-10.2005.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PD&CL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLDSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA DE PAULA 

FERREIRA - OAB:13.776/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 152 do CPC promove-se a INTIMAÇÃO da EXEQUENTE 

para providenciar o recolhimento da guia para expedição da CERTIDÃO 

requerida. A emissão da guia é realizada através do endereço eletrônico 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br, na aba “PRIMEIRA INSTÂNCIA - 

FÓRUM/COMARCAS” > “Certidão de Distribuição p/ Processos de 

Execução”. Deverá a parte promover o preenchimento dos dados de 

acordo com o solicitado e, após, juntar aos autos o comprovante de 

pagamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 59737 Nr: 6038-23.2006.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RMAO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDTCL
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMAURI MUNIZ RIBEIRO - 

OAB:4583, CYNARA PIRAN - OAB:6805/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOMINGOS SÁVIO FERREIRA 

DA COSTA - OAB:7.672

 INTIMO a Parte Exequente para RETIRADA da CERTIDÃO DE ADMISSÃO 

DA EXECUÇÃO conforme requerido à folha 197.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 164064 Nr: 1277-65.2014.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIETH REIS CALÇADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE FERREIRA DA SILVA, EDINEY HENRIQUE 

LEITE, TEREZA DIAS DE CARVALHO, NELSON DO ESPIRITO SANTO 

ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO VIEIRA KOMOCHENA - 

OAB:11011

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO COLLÉGIO ALVES - 

OAB:5403/MT, ANNE CHRISTINNE DE LIMA VIEGAS COLLEGIO ALVES 

- OAB:5.793

 Nos termos do art. 152 do CPC e art. 1.207 da CNGC promove-se a 

INTIMAÇÃO da EXEQUENTE para providenciar o recolhimento da diligência 

do Oficial de Justiça. A emissão da guia é realizada através do endereço 

eletrônico http://arrecadacao.tjmt.jus.br, na aba “DILIGÊNCIA” > “Emissão 

de Guia de Diligência”. Deverá a parte promover o preenchimento dos 

dados de acordo com o solicitado e, após, juntar aos autos o comprovante 

de pagamento.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1004670-73.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ERALDO TOMAZ DA COSTA E SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO MAGALHAES DE OLIVEIRA OAB - MT0009564A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRESIO CAMILO SILVA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE DE CASTRO JUNIOR OAB - MT17095/B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1004670-73.2017.8.11.0006. AUTOR(A): 

ERALDO TOMAZ DA COSTA E SILVA RÉU: ANDRESIO CAMILO SILVA 

Trata-se de ação de reintegração de posse ajuizada por ERALDO TOMAZ 

DA COSTA em face de ANDRESIO CAMILO SILVA, ambos qualificados no 

encarte processual. Processo em ordem, sem vícios ou irregularidades 

pendentes de saneamento, estando presentes os pressupostos 

processuais de existência e de validade da relação constituída, bem como 

as correlatas condições da ação. DAS QUESTÕES PROCESSUAIS 

PENDENTES De início, no que toca à preliminar de carência da ação, de 

acordo com a Teoria da Asserção, o exame in statu assertionis é 

realizado até o momento em que se inicia a produção de provas. Iniciado 

esse momento, fala-se em mérito da causa e o julgamento não pode mais 

ser de carência de ação, mas sim de procedência ou improcedência do 

pedido. Nesse prisma, no que toca a alegação de que não haveria 

comprovação de posse e do esbulho praticado, razão pela qual não se 

trataria de ação de reintegração de posse, tal questão é objeto do mérito 

da lide, mormente porque demanda a análise probatória, o que será 

verificado quando da prolação da sentença. Sendo assim, este Juízo 

rejeita a preliminar alegada. Não havendo outras preliminares ou questões 

prejudiciais de mérito, reputa-se saneado o feito, nos termos do art. 357 

do Código de Processo Civil. DELIMITAÇÃO DAS QUESTÕES DE FATO E 

ORGANIZAÇÃO DAS PROVAS Resolvidas as questões processuais 

pendentes, mister delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a 

atividade probatória, observando-se, para tanto, as questões 

controvertidas nos autos com base nos elementos constantes dos autos. 

Nesse quadro, fixam-se como controvertidos os seguintes pontos: (A) A 

posse da parte requerente na área rural mencionada na petição inicial e 

(B) O esbulho pelo requerido da posse das terras do requerente e a data 

do alegado esbulho. ADMITE-SE a prova testemunhal para eventualmente 

comprovar a questão de fato descrita nos pontos controvertidos 

apontados acima. Diante da natureza da demanda, este Juízo tem como 

imprescindível a realização de audiência instrutória para a formação do 

seu convencimento, razão pela qual DESIGNA-SE audiência de instrução e 

julgamento para o dia 23 de janeiro de 2019, às 15h30min (MT). 1 - Com 

fundamento no art. 357, § 4º do CPC, INTIMEM-SE as partes para que 

apresentem o rol de testemunhas no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

preclusão, com base nos pontos controvertidos, observando-se a regra 

do ônus probatório disposto no art. 373 do CPC. 2 - Nos termos do art. 455 

do Código de Processo Civil, incumbe ao advogado (a) da parte informar 

ou intimar a testemunha a ser inquirida, que deverá ser realizada através 

de carta com aviso de recebimento, cumprindo ao advogado (a) juntar aos 

autos com antecedência pelo menos de 03 (três) dias da audiência 

agendada a cópia do comprovante da correspondência e da intimação 

(art. 455, §1º do CPC). Não sendo realizada essa providência, presume-se 

a desistência na oitiva (art. 455, §3º do CPC). 3 - Saliente-se que a 

providência acima quanto à necessidade de comprovação da intimação 

poderá ser dispensada na hipótese de a parte comprometer-se a levar a 

testemunha a ser inquirida, presumindo-se, caso ela não compareça, a 

desistência na sua oitiva, conforme a orientação do art. 455, §2º do 

Código de Processo Civil. 4- CUMPRA-SE. INTIMEM-SE. Cáceres/MT, 12 de 

novembro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007753-97.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO JOSE LOPES DE OLIVEIRA OAB - MT21515/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

H L CONSTRUTORA LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDGAR LEAL LOUREIRO OAB - MS0013702A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1007753-97.2017.8.11.0006. AUTOR(A): 

RUBENS DOS SANTOS RÉU: H L CONSTRUTORA LTDA Processo em 

ordem, sem vícios ou irregularidades pendentes de saneamento, estando 

presentes os pressupostos processuais de existência e de validade da 

relação constituída, bem como as correlatas condições da ação. Não 

havendo também preliminares ou questões prejudiciais de mérito, 

reputa-se saneado o feito, nos termos do art. 357 do Código de Processo 

Civil. O requerente pugna pelo julgamento antecipado da lide, porém 

verifica-se que a matéria trata-se também sobre questões de fato, ante a 

negativa da requerida acerca das condições do contrato supostamente 

avençado, tendo em vista o referido documento não estar assinado pela 

empresa promovida. Isto posto, verifica-se a necessidade de dilação 

probatória. DELIMITAÇÃO DAS QUESTÕES DE FATO E ORGANIZAÇÃO 

DAS PROVAS Mister delimitar as questões de fato sobre as quais recairá 

a atividade probatória, observando-se, para tanto, as questões 

controvertidas nos autos com base na petição inicial e na contestação. 

Nesse quadro, fixam-se como controvertidos os seguintes pontos: A) O 

período de locação do imóvel em questão. B) A convenção entre as partes 

acerca da realização das benfeitorias mencionadas no contrato de id. 

11133968. ADMITE-SE a prova testemunhal para comprovar as questões 

de fato descritas nos pontos controvertidos apontados acima. 1 - Diante 

da natureza da demanda, aliado ao requerimento das partes, este Juízo 

tem como imprescindível a realização de audiência instrutória para a 

formação do seu convencimento, razão pela qual DESIGNA-SE audiência 

de instrução e julgamento para o dia 30 de janeiro de 2019 às 13h30min 

(MT). 2 – INTIMEM-SE as partes por meio de seus patronos, com 

fundamento no art. 357, §4º do CPC, para que, caso queiram, apresentem 

rol de testemunhas no prazo comum de 15 (quinze) dias, com base nos 

pontos controvertidos, observando-se a regra do ônus probatório 

disposto no art. 373 do CPC, sob pena de preclusão. Nos termos do art. 

455 do Código de Processo Civil incumbe ao advogado (a) da parte 

informar ou intimar a testemunha a ser inquirida, que deverá ser realizada 

através de carta com aviso de recebimento, cumprindo ao advogado (a) 

juntar aos autos com antecedência pelo menos de 03 (três) dias da 

audiência agendada a cópia do comprovante da correspondência e da 
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intimação (art. 455, §1º do CPC). Não sendo realizada essa providência, 

presume-se a desistência na oitiva (art. 455, §3º do CPC). Saliente-se que 

a providência acima quanto à necessidade de comprovação da intimação 

poderá ser dispensada na hipótese de a parte comprometer-se a levar a 

testemunha a ser inquirida, presumindo-se, caso ela não compareça, a 

desistência na sua oitiva, conforme a orientação do art. 455, §2º do 

Código de Processo Civil. 3 – INTIME-SE a parte autora (cujo depoimento 

pessoal se requer) por meio de seu advogado constituído com as 

advertências legais quanto à pena de confissão em caso de não 

comparecimento. 4 - CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 14 de novembro de 2018. 

RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004616-10.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ROSA VITTORAZI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO SILVA BATISTA (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1004616-10.2017.8.11.0006. AUTOR(A): 

MARIA ROSA VITTORAZI RÉU: LUCIANO SILVA BATISTA I - Relatório 

Trata-se de Ação de Cobrança movida por MARIA ROSA VITTORAZI em 

face de LUCIANO SILVA BATISTA, ambos qualificados nos autos. Aduz a 

requerente que em 10/10/2016 alugou uma casa ao requerido, cobrando a 

título de aluguel o valor de R$ 200,00 (duzentos reais), saindo o promovido 

do imóvel no final de janeiro, sem prévio aviso, deixando 2 (dois) meses de 

aluguel e contas de energia elétrica atrasados. Alega ainda que houve 

avarias no imóvel por parte do requerido. Após tentativa extrajudicial de 

resolução do impasse, a qual restou infrutífera, recorreu ao judiciário, 

requerendo o pagamento da importância de R$ 1.173,21 (um mil cento e 

setenta e três reais e vinte e um centavos). Citação do promovido no id. 

10708163. Audiência de conciliação/mediação de id. 11451428, a qual 

resultou inexitosa. Requerimento de julgamento antecipado da lide ante o 

decurso de prazo para apresentação da contestação, conforme id. 

14429740. Vieram os autos conclusos. É o que merece relato. Passa-se a 

decidir. II - Fundamentação Como se nota nos autos, a parte demandada 

foi citada e não apresentou resposta, razão por que DECRETA-SE a 

revelia, nos termos do art. 344 do CPC. Portanto, é hipótese que comporta 

o julgamento antecipado da lide, nos termos do inciso II do artigo 355 do 

CPC. Com a contumácia da parte demandada, ocorre verdadeira inversão 

do ônus probatório. De tal sorte, parte-se da premissa de que tudo que 

consta da exordial é verdadeiro e somente será improcedente o pedido se 

dos autos constar prova que refute essa presunção. No vertente caso, o 

comportamento passivo da parte demandada acaba por confessar a 

dívida apresentada na inicial. Tratando-se de direito disponível, outra não 

pode ser a conclusão a não ser a de que a revelia ora visualizada 

repercute na aceitação da dívida cobrada. III - Dispositivo Ante o exposto, 

este Juízo JULGA PROCEDENTE o pedido formulado pela autora para o fim 

de condenar a parte requerida ao pagamento do valor de R$ 1.173,21 (um 

mil cento e setenta e três reais e vinte e um centavos), devendo incidir 

juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo 

INPC a contar do ajuizamento da demanda. CONDENA-SE a parte 

demandada ao pagamento das despesas, custas e de honorários 

advocatícios correspondentes a 10% (dez por cento) sobre o valor da 

condenação, na forma do art. 85, § 2º, do CPC. Por corolário, 

EXTINGUE-SE o processo com a resolução do mérito, com fundamento no 

art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Com o trânsito em julgado, 

ARQUIVE-SE com as baixas e anotações necessárias mediante as 

cautelas de estilo. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. CÁCERES, 30 de novembro 

de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO JUIZ DE DIREITO

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003493-40.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADEVAIR CEVADA DE MORAIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO MAGALHAES DE OLIVEIRA OAB - MT0009564A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REAL EXPRESSO LIMITADA (RÉU)

UNIAO TRANSPORTE INTERESTADUAL DE LUXO S/A - UTIL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO MANIFESTAR ACERCA DE DOCUMENTOS 

JUNTADOS Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil, 

impulsiono os autos com a finalidade de promover a intimação da parte 

Autora da lide, na pessoa de seus Advogados, para comparecer na 

audiência de Conciliação Designada Para o dia 13 de Fevereiro de 2019 as 

14h30min na Sala de Audiência nº 02, do CEJUSC. Cáceres, 30 de 

novembro de 2018. MARCOS JOSE COSME DA SILVA Técnico(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002985-94.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GETULIO OKAZAKI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

rosemeri mitsue okazaki takezara OAB - MT0007276A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FELIX MANOEL SOUZA PINTO ALVARES - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

THUCYDIDES FRANCISCO CONCEICAO ALVARES OAB - MT0004552A-O 

(ADVOGADO(A))

UEMERSON ALVES FERREIRA OAB - MT14866/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO MANIFESTAR ACERCA DE DOCUMENTOS 

JUNTADOS Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil, 

impulsiono os autos com a finalidade de promover a intimação das partes 

da lide, na pessoa de seus Advogados, para comparecerem na audiência 

de Conciliação Designada Para o dia 13 de Fevereiro de 2019 as 15h00min 

na Sala de Audiência nº 02, do CEJUSC. Cáceres, 30 de novembro de 

2018. MARCOS JOSE COSME DA SILVA Técnico(a) Judiciário(a) SEDE DO 

3ª VARA CÍVEL DE CÁCERES E INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 

32111300

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002985-94.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GETULIO OKAZAKI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

rosemeri mitsue okazaki takezara OAB - MT0007276A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FELIX MANOEL SOUZA PINTO ALVARES - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

THUCYDIDES FRANCISCO CONCEICAO ALVARES OAB - MT0004552A-O 

(ADVOGADO(A))

UEMERSON ALVES FERREIRA OAB - MT14866/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO MANIFESTAR ACERCA DE DOCUMENTOS 

JUNTADOS Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil, 

impulsiono os autos com a finalidade de promover a intimação das partes 

da lide, na pessoa de seus Advogados, para comparecerem na audiência 

de Conciliação Designada Para o dia 13 de Fevereiro de 2019 as 15h00min 

na Sala de Audiência nº 02, do CEJUSC. Cáceres, 30 de novembro de 

2018. MARCOS JOSE COSME DA SILVA Técnico(a) Judiciário(a) SEDE DO 

3ª VARA CÍVEL DE CÁCERES E INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 

32111300

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003691-14.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDEIR COSME ALMEIDA ROCA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 
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CÁCERES INTIMAÇÃO DEPÓSITO DE VALORES - DILIGÊNCIA Impulsiono 

os autos para intimar a parte autora, na pessoa de seu Advogado, com o 

intuito de que, no prazo de 15 dias, efetue o pagamento da diligência do 

Oficial de Justiça, no valor de R$ 70,00 reais, visando o cumprimento do 

Mandado de Busca e Apreensão a ser oportunamente expedido. Deverá o 

nobre causídico acessar o site do TJMT (www.tjmt.jus.br), clicar nos 

ícones “Serviços - Guias – Diligência – Emissão de Guia de Diligência”. Ao 

final, após efetuar o pagamento da aludida “Guia de Diligência", o patrono 

deverá acostar aos autos o respectivo comprovante. Cáceres, 30 de 

novembro de 2018. MARCOS JOSE COSME DA SILVA Técnico(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1003264-17.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SARAH JAIVANA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO JOSE DA SILVA OAB - MT0016225A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Não possui polo passivo (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO PROCESSO n. 

1003264-17.2017.8.11.0006 Valor da causa: R$ 100,00 ESPÉCIE: 

[Retificação de Nome]->RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL (1682) POLO ATIVO: Nome: SARAH 

JAIVANA DA SILVA Endereço: Rua do Flamengo, s/nr, Santa Cruz, 

CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 POLO PASSIVO: Nome: Não possui polo 

passivo Endereço: desconhecido INTIMAÇÃO - MINISTÉRIO PÚBLICO 

CIÊNCIA DA SENTENÇA Impulsiono os autos com a finalidade de cientificar 

Vossa Excelência, na qualidade de membro do Ministério Público Estadual - 

MPE, acerca da sentença prolatada. Cáceres/MT, 30 de novembro de 

2018. Joel Soares Viana Junior Analista Judiciário (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006014-55.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO PANTALEAO AUGUSTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERIO RODRIGUES DE CASTRO OAB - SP348669 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO DJE PROCESSO n. 

1006014-55.2018.8.11.0006 Valor da causa: R$ 8.185,68 ESPÉCIE: 

[ABATIMENTO PROPORCIONAL DO PREÇO]->PROCEDIMENTO ORDINÁRIO 

(7) POLO ATIVO: Nome: LEANDRO PANTALEAO AUGUSTO Endereço: 

Rua Nove Horas, Lote 2, Quadra 6, Jardim Solução, CÁCERES - MT - CEP: 

78200-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO VOLKSWAGEN S.A. 

Endereço: RUA VOLKSWAGEN, 291, JABAQUARA, SÃO PAULO - SP - 

CEP: 04344-020 Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil 

c.c com artigo 482, VI e 701, inc. XVII todos da C.N.G.C, impulsiono os 

autos para efetuar a intimação da parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento das custas processuais (ID Num. 

16776443). Eu, Joel Soares Viana Junior, Analista Judiciário, digitei. 

Cáceres-MT, 30 de novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004673-28.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ZOU BISOU SEMI JOIAS LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES OAB - MT0012009A 

(ADVOGADO(A))

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT0009172A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NAIARA DE SOUZA RONDON BARBOSA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CESAR MARTINS CUNHA OAB - MT0012079A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes autos 

com prazo em curso para contestação. Cáceres-MT , 30 de novembro de 

2018. JOEL SOARES VIANA JUNIOR Analista Judiciário SEDE DO 3ª VARA 

CÍVEL DE CÁCERES E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 32111300

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000497-40.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA MARIA LEMES ELLER E SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDERLEY LOPES CONCEICAO OAB - MT0014000A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO (RÉU)

FUNDACAO ANTONIO PRUDENTE (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALLAN CESAR BARBOSA DA SILVA OAB - SP315170 (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE SA DE ANDRADE OAB - SP164416 (ADVOGADO(A))

ANA CAMILA LIMA DOS ANJOS OAB - SP235471 (ADVOGADO(A))

IZABEL CRISTINA CARESSATO GATTASS OAB - MT0009700A 

(ADVOGADO(A))

 

DECORRENDO PRAZO
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003649-62.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

OSMILDO RIBEIRO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR FERREIRA DA CUNHA OAB - MT0006701A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAROLINA RIBEIRO LOPES OAB - RS0075065A (ADVOGADO(A))

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO ELETRÔNICA PROCESSO n. 

1003649-62.2017.8.11.0006 Valor da causa: 0,00 ESPÉCIE: [INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO 

ORDINÁRIO (7) POLO ATIVO: Nome: OSMILDO RIBEIRO DA SILVA 

Endereço: Rua das Andorinhas, 253, Cidade Alta, CÁCERES - MT - CEP: 

78200-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE 

DO SUL SA Endereço: RUA CAPITÃO MONTANHA, 177, 2. andar, CENTRO 

HISTÓRICO, PORTO ALEGRE - RS - CEP: 90010-040 Nos termos do art. 

203, §4° do Código de Processo Civil c.c com artigo 482, VI e 701, inc. XVII 

todos da C.N.G.C, considerando o deferimento (ID Num. 16068385), 

impulsiono os autos para efetuar nova intimação da parte requerida para 

manifestar sobre a resposta apresentada pelo Banco Bradesco no id. 

Num. 13733978, em dez dias. Eu, Joel Soares Viana Junior, Analista 

Judiciário, digitei. Cáceres-MT , 30 de novembro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

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

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002924-39.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCIO DOS SANTOS (AUTOR(A))

N. E. D. S. D. S. (AUTOR(A))

ROSENILDA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS TODO DIA LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VINICIUS CASTRO CINTRA OAB - MT0010044A-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1002924-39.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

ROSENILDA DA SILVA, ANTONIO MARCIO DOS SANTOS, NICOLAS 

EDUARDO DA SILVA DOS SANTOS RÉU: COMERCIO DE PRODUTOS 

ALIMENTICIOS TODO DIA LTDA Especifiquem as partes quanto as provas 

que efetivamente pretendem produzir, em 15 dias. Caceres, 26 de 

novembro de 2018. Ricardo Alexandre R Sobrinho Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000133-68.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO ARANTES FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ALVARES CAMPOS JUNIOR OAB - MT0009791A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEFERSON FARIA DA COSTA (RÉU)

SEBASTIÃO DE TAL (RÉU)

ARIETE DE TAL (RÉU)

JORGE FERREIRA BARBOSA (RÉU)

PAULA FARIAS DA COSTA (RÉU)

ANTONIO LUCIANO DE OLIVEIRA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SILVIO ARAUJO PEREIRA OAB - MT16162/O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO ELETRÔNICA PROCESSO n. 

1000133-68.2016.8.11.0006 Valor da causa: R$ 1.000,00 ESPÉCIE: 

[ESBULHO / TURBAÇÃO / AMEAÇA]->REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO 

DE POSSE (1707) POLO ATIVO: Nome: MAURO ARANTES FERREIRA 

Endereço: RUA SUÉCIA, 42, SANTA ROSA, CUIABÁ - MT - CEP: 

78040-340 POLO PASSIVO: Nome: JORGE FERREIRA BARBOSA 

Endereço: Margem da BR 070, Fazenda Rancho Verde, Zona Rural, 

CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 Nome: PAULA FARIAS DA COSTA 

Endereço: Margem da BR 070, Fazenda Rancho Verde, Zona Rural, 

CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 Nome: JEFERSON FARIA DA COSTA 

Endereço: Margem da BR 070, Fazenda Rancho Verde, Zona Rural, 

CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 Nome: ARIETE DE TAL Endereço: 

Margem da BR 070, Fazenda Rancho Verde, Zona Rural, CÁCERES - MT - 

CEP: 78200-000 Nome: SEBASTIÃO DE TAL Endereço: Margem da BR 070, 

Fazenda Rancho Verde, Zona Rural, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 

Nome: ANTONIO LUCIANO DE OLIVEIRA Endereço: A, 1, QD 05, SANTA 

CATARINA, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 Nos termos do art. 203, §4° 

do Código de Processo Civil c.c artigo 482, VI da CNGC e 701, inc. XVII da 

r. consolidação, impulsiono os autos com a finalidade de promover a 

intimação da parte requerente para, querendo, no prazo legal, com 

fundamento nos art. 513 § 1º c.c 523 do Código de Processo Civil, 

promover o cumprimento da sentença. Eu, Joel Soares Viana Junior, 

Analista Judiciário, digitei. Cáceres-MT, 30 de novembro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

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

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE 

POSSE

Processo Número: 1005370-15.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

AFONSO NEI FONTES RAMIRES (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

JEISON BATISTA DE ALMEIDA OAB - RO5269 (ADVOGADO(A))

JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014325A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPOSA/CONVIVENTE DO SR. ETERGINO JOSÉ DE LIRA (RÉU)

ETERGINO JOSE DE LIRA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JUCILENE LIRA CEBALHO OAB - RO7983 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes autos 

com prazo em curso para proposta de autocomposição extrajudicial. 

Cáceres-MT , 30 de novembro de 2018. JOEL SOARES VIANA JUNIOR 

Analista Judiciário SEDE DO 3ª VARA CÍVEL DE CÁCERES E 

INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 32111300

Intimação Classe: CNJ-47 SEQÜESTRO

Processo Número: 1005114-09.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALIPIO ALVES GOMES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA OAB - MT0004825A (ADVOGADO(A))

FLAVILSON LUIZ DE ALMEIDA OURIVES OAB - MT0013634A 

(ADVOGADO(A))

 

AGUARDANDO CUMPRIMENTO DE CARTA PRECATÓRIA

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006668-42.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KLEBER KILSON DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1006668-42.2018.8.11.0006. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

KLEBER KILSON DA SILVA Vistos, etc. Cuida-se de ação de busca e 

apreensão proposta por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A em 

face de KLEBER KILSON DA SILVA. Nos termos do art. 320 e 321 do CPC, 

fica o Autor intimado a emendar a inicial nos seguintes termos: · Acostar 

aos autos contrato de financiamento supostamente celebrado entre as 

partes, tendo por objeto o veículo descrito na inicial; · Comprovar que 

constituiu em mora o devedor, nos termos do art. 2,§2º do Decreto/lei 

911/69 e súmula 72 do STJ; · Acostar planilha atualizada do débito; Para 

tanto, anoto o prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial. 

Decorrido o prazo, novamente conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cáceres/MT, 30 de novembro de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli 

Sobrinho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002687-05.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO NEVES RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO 

DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO 

PROCESSO n. 1002687-05.2018.8.11.0006 Valor da causa: R$ 7.087,50 

ESPÉCIE: [ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO, ATOS UNILATERAIS, ACIDENTE 

DE TRÂNSITO]->PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) POLO ATIVO: Nome: 

REGINALDO NEVES RODRIGUES Endereço: Rua D. Maximo I, s/n, 

Residencial D. Maximo, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 POLO PASSIVO: 

Nome: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

Endereço: RUA SENADOR DANTAS, 74, 5 andar, CENTRO, RIO DE 

JANEIRO - RJ - CEP: 20031-205 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) 

dias, requerendo o que entender de direito, tendo em vista a certidão 

colacionada aos autos do Sr. Oficial de Justiça (ID 16342316). 

Cáceres-MT, 30 de novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002709-63.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

IRISMAR DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO DJE PROCESSO n. 

1002709-63.2018.8.11.0006 Valor da causa: R$ 2.362,50 ESPÉCIE: 

[ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO, ATOS UNILATERAIS, ACIDENTE DE 

TRÂNSITO]->PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) POLO ATIVO: Nome: 

IRISMAR DA SILVA Endereço: Rua Cunha Fontes, s/n, Nova Era, 

CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 POLO PASSIVO: Nome: SEGURADORA 

LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Endereço: RUA 

SENADOR DANTAS, 74, 5 andar, CENTRO, RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 

20031-205 Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil e art. 

93, inciso XIV da Constituição Federal c.c com artigo 482, VI e 701, inc. 

XVII todos da C.N.G.C, impulsiono os autos para efetuar a intimação da 

parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar acerca do 

requerimento de desinteresse do requerido na realização da audiência 

conciliatória. Eu, Joel Soares Viana Junior, Analista Judiciário, digitei. 

Cáceres-MT, 30 de novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 
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celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 7990 Nr: 867-03.1997.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONALD LEITE MARTINS, BERENICE WIDAL MARTINS, 

JULIETA SILVA WIDAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL DE ARRUDA E SILVA FILHO - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ATILA SILVA GATTASS - 

OAB:2308/MT, WAGNER LEITE DA COSTA PINTO - OAB:12.829/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bianca Klein Dias - 

OAB:MT0014062O, CLAUDIO PALMA DIAS - OAB:3523-A/MT, LUIZ 

GOMES RIBEIRO - OAB:2220

 ... Assim sendo, sintetizando as determinações acima, este Juízo delibera 

nos seguintes termos: a) fica determinado o comparecimento das partes e 

arrematante na sala de audiências desta vara no dia 05 de dezembro de 

2018, às 14:00 horas, a fim de que seja pro-movida a tentativa de 

autocomposição. b) seja oficiado ao Cartório do 1° Ofício de Cáceres/MT, 

requisitando cópia de todos os documentos emanados deste processo, 

encaminhados pela Secretaria da Vara, os quais serviram de motivo 

determinante à transferência do imóvel ao então arrematante Dr. Átila 

Gattass. c) Ficam ainda as partes e arrematante, intimados a no prazo de 

05 dias, se manifestarem acerca do enquadramento dos fatos ventilados 

pela exequente à hipótese jurídica de anulação da arrematação e atos 

posteriores deste feito. d) Ficam a parte exequente intimada a no prazo de 

cinco dias providen-ciar a juntada das certidões de óbito dos 

co-exequentes neste feito. e) Ainda faculto ao Arrematante e partes 

Exequente e Executados, caso queiram, promover a juntada de todo e 

qualquer documento complementar que reputarem pertinentes à espécie a 

fim de que por meio de tais possam subsidiar o Juízo que deverá proferir 

decisão neste feito. Por fim, reverbero que as determinações acima não 

constituem pres-ságio de qualquer posição a ser externada por este 

Juízo, sendo certo que tais representam apenas os meios visados no 

momento a fim de que o Juízo possa proferir a decisão justa e adequada 

ao caso, primando pelo respeito a todo o ordenamento jurídico. Assim 

sendo, determino o cumprimento das disposições acima. Retorne concluso 

por ocasião da audiência ou diante de eventual novo requerimento de 

quaisquer das partes ou arrematante. Como diligência do Juízo, expeça-se 

mandado para intimação das partes. Concomitantemente, ficam as partes, 

Procuradores e demais interessados intimados com a publicação deste via 

Diário da Justiça Eletrônico. Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 169411 Nr: 5757-86.2014.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE VOLMAR DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAGA PANTANAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS 

LTDA, FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SELMA FERNANDES DA CUNHA - 

OAB:15600

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO DE FARIA MONTEIRO - 

OAB:138.436/SP, LUIZ MARCIO FONSECA DA SILVA - OAB:12.384, 

SELMA FERNANDES DA CUNHA - OAB:15600

 Vistos, etc...

Cuida-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE 

INDENIZAÇÃO proposta por JOSÉ VOLMAR DA SILVA em desfavor de 

SAGA PANTANAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA e FORD MOTOR 

COMPANY DO BRASIL LTDA.

Tramitando regularmente o processo as partes noticiaram acordo e 

requereram a homologação (fls. 378/383).

Diante do exposto, HOMOLOGO POR SENTENÇA o acordo entabulado na 

petição de id. 10036049, para que produza seus legais e jurídicos efeitos 

e DECLARO EXTINTO o presente feito, nos termos do artigo 487, III, alínea 

b, do Código de Processo Civil.

Custas já recolhidas.

 Intimem-se.

Após, arquive-se, independentemente do trânsito em julgado.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1006621-68.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KAMILLA LADEIA SEGATTO (REQUERENTE)

ANDERSON OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO LADEIA SEGATTO OAB - MT0020324A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GRUPO COMETA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS OAB - MT0008014A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1006621-68.2018.8.11.0006. 

REQUERENTE: KAMILLA LADEIA SEGATTO, ANDERSON OLIVEIRA DA 

SILVA REQUERIDO: GRUPO COMETA Cuida-se de tutela de urgência 

antecedente. Após a realização da audiência, a Autora noticiou 

composição extrajudicial, e requereu a extinção do processo. Isto posto, 

julgo extinto estes autos nos termos do art. 487, inciso III, b do CPC. Deixo 

de impor o pagamento das custas, dada a justificativa de gratuidade, além 

de imediata resolução do conflito. Intimem-se. Após, arquive-se. Caceres, 

30 de novembro de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de 

Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002640-02.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

COMETA PARTICIPACOES LTDA (EXECUTADO)

COMETA SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL 

LTDA - ME (EXECUTADO)

FRANCIS MARIS CRUZ (EXECUTADO)

MARIA QUEIROZ DE MENEZES CRUZ (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS OAB - MT0008014A 

(ADVOGADO(A))

 

Vistos etc. Vislumbra-se que a parte Executada, devidamente citada, 

ofereceu bem à penhora, contudo, o Exequente, intimado a se manifestar, 

não demonstrou seu interesse sobre o imóvel apresentado. Diante disso, 

deve-se proceder a busca e penhora de bens dos devedores, pelo 

Sistema Bacen Jud e Renajud. Isso posto, e por tudo mais que dos autos 

consta, DECIDO: (a) DEFERIR o arresto de bens da parte devedora pelo 

Sistema BacenJud de valores até o montante da última atualização 

apresentada nos autos que eventualmente forem encontrados em contas 

bancárias pertencentes à parte Executada, bem como pelo sistema 
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RENAJUD; (b) Materializado sucesso na constrição, lavre-se em seguida o 

termo de penhora e depósito, ou das demais formas de constrição, forte 

no art. 839 do NCPC, intimando-se após exequente e executado; (c) 

Restando infrutífera as diligências supracitadas, intime-se o Exequente a 

indicar bens da executada passíveis de penhora, sob pena de suspensão 

da ação, forte no CPC; (d) Às providências. Cumpra-se. Cáceres, 08 de 

março de 2018. Joseane Carla Ribeiro Viana Quinto Juíza de Direito Obs.: 

As petições e os demais atos que se fizerem necessários no PJE deverão 

ser produzidos no editor interno do sistema e assinados digitalmente, na 

forma da Lei n.º 11.419/2006 e Resolução n.º022/2011/TP.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 9170 Nr: 10805-70.2007.811.0006

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON FERREIRA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIAL 

SOCIAL DOS SERVIDORES DE CÁCERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA DOS SANTOS 

ALVARES FERREIRA - OAB:5260, Manoel Alvares Campos Júnior - 

OAB:9791, MIRTES GISELLA BIACCHI BELLE - OAB:9714-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÉRICA PINTO DE ARRUDA - 

OAB:5635

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que em 19.03.2018 estes 

autos foram remetidos em carga à douta PROCURADORIA DO INSTITUTO 

MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CÁCERES/MT 

e até a presente data NÃO foram devolvidos. Diante disso, nos termos do 

art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do CPC/15 e Seção 10, 

art.431 da CNGC/CGJ, INTIMO a parte requerida INSTITUTO MUNICIPAL DE 

PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CÁCERES/MT, na pessoa de 

seu Procurador para que, no prazo de 3 (três) dias, os devolva a esta 

secretaria.

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006167-88.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON VIEIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

 

INTIMO O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE REQUERENTE OS TERMOS DA 

CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA RETRO, PARA JUNTAR NOS AUTOS O 

ATUAL ENDEREÇO NO PRAZO LEGAL, SOB PENA DE CANCELAMENTO 

DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO JÁ DESIGNADA, EXTINÇÃO E 

ARQUIVAMENTO DO FEITO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005619-63.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO LUCIO NELUS RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

 

INTIMO O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE REQUERENTE OS TERMOS DA 

CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA RETRO, PARA JUNTAR NOS AUTOS O 

ATUAL ENDEREÇO NO PRAZO LEGAL, SOB PENA DE CANCELAMENTO 

DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO JÁ DESIGNADA, EXTINÇÃO E 

ARQUIVAMENTO DO FEITO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005485-36.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO NAZARETH DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO OAB - MT18932/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

INTIMO O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE REQUERENTE OS TERMOS DA 

CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA RETRO, PARA JUNTAR NOS AUTOS O 

ATUAL ENDEREÇO NO PRAZO LEGAL, SOB PENA DE CANCELAMENTO 

DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO JÁ DESIGNADA, EXTINÇÃO E 

ARQUIVAMENTO DO FEITO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003264-80.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KYMBERLI LUAINE LUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JHONATAN ANFILOFEV FARIA (REQUERIDO)

 

INTIMO O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE REQUERENTE OS TERMOS DA 

CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA RETRO, PARA JUNTAR NOS AUTOS O 

ATUAL ENDEREÇO NO PRAZO LEGAL, SOB PENA DE CANCELAMENTO 

DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO JÁ DESIGNADA, EXTINÇÃO E 

ARQUIVAMENTO DO FEITO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000864-93.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEISON BATISTA DE ALMEIDA OAB - RO5269 (ADVOGADO(A))

JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014325A (ADVOGADO(A))

CHRISLAYNE KARINE FERREIRA LOPES OAB - MT23156/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANE DE OLIVEIRA SOARES MEIRA - ME (REQUERIDO)

 

INTIMO O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE REQUERENTE OS TERMOS DA 

CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA RETRO, PARA JUNTAR NOS AUTOS O 

ATUAL ENDEREÇO NO PRAZO LEGAL, SOB PENA DE CANCELAMENTO 

DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO JÁ DESIGNADA, EXTINÇÃO E 

ARQUIVAMENTO DO FEITO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000117-46.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANE DELFINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011243A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (REQUERIDO)

 

INTIMO O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE REQUERENTE OS TERMOS DA 

CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA RETRO, PARA JUNTAR NOS AUTOS O 

ATUAL ENDEREÇO NO PRAZO LEGAL, SOB PENA DE CANCELAMENTO 

DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO JÁ DESIGNADA, EXTINÇÃO E 

ARQUIVAMENTO DO FEITO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005008-13.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANE CRISTINA CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO PIRES ATALA OAB - MT0006062A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAPIDO TRANSPAULO LTDA (REQUERIDO)

 

INTIMO O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE REQUERENTE OS TERMOS DA 

CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA RETRO, PARA JUNTAR NOS AUTOS O 

ATUAL ENDEREÇO NO PRAZO LEGAL, SOB PENA DE CANCELAMENTO 

DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO JÁ DESIGNADA, EXTINÇÃO E 

ARQUIVAMENTO DO FEITO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1004350-23.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACKSON DOUGLAS BOABAID DE SOUZA OAB - MT20201/O 

(ADVOGADO(A))

THAMEYA LOURENCO BARBOSA SILVA OAB - SP0297478A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMO O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE REQUERENTE OS TERMOS DA 

CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA RETRO, PARA JUNTAR NOS AUTOS O 

ATUAL ENDEREÇO NO PRAZO LEGAL, SOB PENA DE CANCELAMENTO 

DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO JÁ DESIGNADA, EXTINÇÃO E 

ARQUIVAMENTO DO FEITO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006296-30.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA SILVA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO ALMEIDA GONCALVES OAB - MT13355/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BELA IMAGEM STUDIOS FOTOGRAFICOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

INTIMO O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE REQUERENTE OS TERMOS DA 

CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA RETRO, PARA JUNTAR NOS AUTOS O 

ATUAL ENDEREÇO NO PRAZO LEGAL, SOB PENA DE CANCELAMENTO 

DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO JÁ DESIGNADA, EXTINÇÃO E 

ARQUIVAMENTO DO FEITO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005991-12.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ARRUDA FIALHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO MURILO OLIVEIRA DE PAULA (REQUERIDO)

ADEJANIL DA SILVA LEITE (REQUERIDO)

REGULARIZA IMOVEIS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

INTIMO O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE REQUERENTE OS TERMOS DA 

CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA RETRO, PARA JUNTAR NOS AUTOS O 

ATUAL ENDEREÇO NO PRAZO LEGAL, SOB PENA DE CANCELAMENTO 

DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO JÁ DESIGNADA, EXTINÇÃO E 

ARQUIVAMENTO DO FEITO.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010714-57.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EMANUEL RONDON DOS REIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINDOMAR DA SILVA REZENDE OAB - MT0007388A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAGAZINE LUIZA S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Renato Rodrigues Coutinho OAB - MT0014393A (ADVOGADO(A))

GILBERTO RAIMUNDO BADARÓ DE ALMEIDA SOUZA OAB - BA0022772A 

(ADVOGADO(A))

JOAO AUGUSTO SOUSA MUNIZ OAB - SP203012 (ADVOGADO(A))

CARLOS AUGUSTO PINTO DIAS OAB - SP124272 (ADVOGADO(A))

 

Estado do Mato Grosso Poder Judiciário Tribunal de Justiça Cáceres / 

Juizado Especial Cível de Caceres (Projudi) Alvará Eletrônico n° 458727-8 / 

2018 Sexta-feira, 30 de Novembro de 2018 Este documento é somente 

informativo. Processo / Ano: 80107145720158110006 / 2015 Tipo de 

Procedimento: Procedimento do Juizado Especial Cível Código Processo 

Requerente: EMANUEL RONDON DOS REIS Requerido: MAGAZINE LUIZA 

S/A Beneficiário: EMANUEL RONDON DOS REIS Conta Judicial 

1200105759327 Valor: R$ 13.406,53 (treze mil e quatrocentos e seis reais 

e cinquenta e três centavos) Autorizado: EMANUEL RONDON DOS REIS 

CPF/CNPJ: 003.244.171-10 Data de Emissão: 30/11/2018 Titular Conta 

EMANUEL RONDON DOS REIS CPF/CNPJ Titular Conta 003.244.171-10 

Banco Agência Conta 001 - Banco do Brasil S.A. 01848 242756 Forma 

Liberação Crédito no BB Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta 

Usuário: ROSELANE CONCEICAO DE OLIVEIRA Status: Solicitado 

Mensagem: Aguardando Assinatura Este documento é somente 

informativo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003352-55.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO FRANCISCO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE OAB - MT0014876A (ADVOGADO(A))

LEDSON GLAUCO MONTEIRO CATELAN OAB - MT0014309A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Estado do Mato Grosso Poder Judiciário Tribunal de Justiça Cáceres / 

(PJE) JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES Alvará 

Eletrônico n° 458754-5 / 2018 Sexta-feira, 30 de Novembro de 2018 Este 

documento é somente informativo. Processo / Ano: 0 / 2017 Tipo de 

Procedimento: Processo Código Processo 1003352-55.2017.811.0006 

Requerente: SEBASTIAO FRANCISCO FERREIRA Advogado: LEDSON 

GLAUCO MONTEIRO CATELAN Requerido: TELEMAT CELULAR S/A 

Advogado: FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR Beneficiário: BRUNO 

LUIZ DE ARRUDA LINDOTE Conta Judicial 4100118595389 Valor: R$ 

3.779,65 (três mil e setecentos e setenta e nove reais e sessenta e cinco 

centavos) Autorizado: BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE CPF/CNPJ: 

010.974.031-90 Data de Emissão: 30/11/2018 Titular Conta BRUNO LUIZ 

DE ARRUDA LINDOTE CPF/CNPJ Titular Conta 010.974.031-90 Banco 

Agência Conta 237 - Banco Bradesco S.A. 3293 05123011 Forma 

Liberação D.O.C. Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta 

Usuário: ROSELANE CONCEICAO DE OLIVEIRA Status: Solicitado 

Mensagem: Aguardando Assinatura Este documento é somente inform

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003428-79.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO BATISTA ALVES DE FARIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RINALDO SOUZA FAUSTINO OAB - MT22867/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Estado do Mato Grosso Poder Judiciário Tribunal de Justiça Cáceres / 

(PJE) JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES Alvará 

Eletrônico n° 458811-8 / 2018 Sexta-feira, 30 de Novembro de 2018 Este 

documento é somente informativo. Processo / Ano: 0 / 2017 Tipo de 

Procedimento: Processo Código Processo 1003428-79.2017.811.0006 

Requerente: REGINALDO BATISTA ALVES DE FARIA Advogado: RINALDO 

SOUZA FAUSTINO Requerido: TELEFONICA BRASIL S.A Advogado: 

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR Beneficiário: RINALDO SOUZA 

FAUSTINO Conta Judicial 4800116443503 Valor: R$ 3.640,49 (três mil e 

seiscentos e quarenta reais e quarenta e nove centavos) Autorizado: 

RINALDO SOUZA FAUSTINO CPF/CNPJ: 453.269.321-72 Data de Emissão: 

30/11/2018 Titular Conta RINALDO SOUZA FAUSTINO CPF/CNPJ Titular 

Conta 453.269.321-72 Banco Agência Conta 001 - Banco do Brasil S.A. 

01848 559695 Forma Liberação Crédito no BB Tipo Liberação Valor Valor 

Total para Zerar Conta Usuário: ROSELANE CONCEICAO DE OLIVEIRA 

Status: Solicitado Mensagem: Aguardando Assinatura E

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 131788 Nr: 464-43.2011.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): JARBES BALIEIRO DAMASCENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RINALDO SOUZA FAUSTINO - 

OAB:22867/O

 Intimação da DEFESA, acerca da expedição de Cartas Precatórias às 

Comarcas de MIRASSOL D'OESTE/MT e CAJAMAR/SP, com finalidade de 

inquirir a testemunha de Acusação: Graciene de Jesus Souza, Withier 

José da Silva Vilas Boas, Genessi Rodrigues da Silva e Joyce espinosa de 

Carvalho Rocha.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 241755 Nr: 9040-78.2018.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCGP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMILSON PORFIRIO DE 

CAMPOS FILHO - OAB:22799/O, EVERALDO BATISTA FIGUEIRA 

JUNIOR - OAB:11.988, KATTLEEN KÁRITAS OLIVEIRA BARBOSA DIAS - 

OAB:9849/MT

 Vistos etc, ..... Logo, com fundamento no Art. 316, do Código de Processo 

Penal, REVOGO A PRISÃO PREVENTIVA do acusado LUIZ CARLOS 

GOMES PIRES, VULGO “Já morreu”, brasileiro, convivente, portador do RG 

25067427/SSP/MT, natural de Cáceres/MT, nascido aos 12/06/1996, filho 

de Milton Pires e Regina Gomes, com endereço na Avenida 01, nº 28, 

quadra 02, bairro Jardim Guanabara, Cáceres, vinculado ao 

comparecimento a todos os atos processuais, policiais e judiciais a que for 

intimado, não se ausentar da Comarca onde reside por mais de 08 (oito) 

dias sem comunicar ao Juízo e comunicar ao Juízo sempre que houver 

mudança de endereço, sob pena de IMEDIATA revogação da liberdade e 

decreto da prisão preventiva. EXPEÇA-SE O COMPETENTE ALVARÁ DE 

SOLTURA E TERMO DE COMPROMISSO, colocando-se o acusado 

imediatamente em liberdade, salvo se por outro motivo estiver preso, 

observando-se as disposições do Artigo 1.426 e ss. da CNGC/MT. II - Da 

defesa escrita (§ 1º, Art. 55, Lei 11.343/2006 ). O réu reserva-se para 

contestar as questões de mérito imputadas na exordial acusatória durante 

a instrução processual (fl. 47). Portanto, não sendo o caso de 

trancamento da ação penal nem de absolvição sumária (CPP, Art. 397) dou 

regular prosseguimento ao feito. III – Assim, nos termos do Art. 56, da Lei 

11.343/2006, RECEBO a denúncia carreada aos autos, dando o acusado 

como incurso nas sanções nela imputadas. IV - DESIGNO audiência de 

Instrução e Julgamento para o dia 20/06/2019, às 14h00 min. (Art. 56, Lei 

11.343/2006). V - Na audiência de instrução e julgamento, após o 

interrogatório dos acusados e a inquirição das testemunhas, será dada a 

palavra, sucessivamente, ao representante do Ministério Público e à ilustre 

defesa do acusado, para sustentação oral, pelo prazo de 20 (vinte) 

minutos para cada um, prorrogável por mais 10 (dez) (Art. 56, Lei 

11.343/2006). VI - CITE-SE, intime-se e requisite-se o réu. VII - Intimem-se 

o Ministério Público e a ilustre defesa Intimem-se o Ministério Público e a 

ilustre defesa.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 197068 Nr: 1666-79.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSEIAS EVANDRO PINHEIRO, FERNANDO 

AUGUSTO GOTENS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO VITOR MARTINS 

CUNHA - OAB:14.000, WANDERLEY LOPES CONCEIÇÃO - OAB:14.000

 Vistos etc,

Verificando a ausência de informação sobre intimação válida dos 

acusados, hei por bem REDESIGNAR o ato processual para o dia 07 de 

agosto de 2019, às 14h00min. Requisite-se as Cartas Precatórias 

expedidas para interrogatório dos réus Oseias Evandro Pinheiro para a 

Comarca de Cuiabá/MT e Fernando Augusto Gotens para Comarca de 

Primavera Do Leste/MT, ambas em 18 de setembro de 2018 (fls. 138/141), 

devidamente cumpridas.

 Intimem-se e requisitem-se as testemunhas.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 138935 Nr: 8476-46.2011.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRCEU LAVRATTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO IBRAHIM CAMPOS - 

OAB:13296/MT

 Por estas razões, com fulcro no Art. 107, IV c/c Art. 109, V, do Código 

Penal, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado DIRCEU LAVRATTI, 

qualificado nos autos, pela suposta prática do delito previsto artigo 7º, 

inciso IX, da Lei nº 8.137/90, pela ocorrência da prescrição da pretensão 

punitiva estatal in perspectiva, sem nenhuma outra causa de interrupção, 

suspensão ou impedimento da prescrição.Saem as partes devidamente 

intimadas.Publicada em audiência. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 3949 Nr: 933-80.1997.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIANA OLIVEIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO PALMA DIAS - 

OAB:3523-A/MT

 Vistos etc;

I – Abra-se o prazo de 05 (cinco) dias às partes para que se manifestem 

na fase do Art. 422 do CPP, apresentando o rol de testemunhas que irão 

depor em plenário, oportunidade em que poderão juntar documentos e 

requerer diligências.

Às providências.

 Intimem-se e Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 80284 Nr: 6856-04.2008.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILSON DOS SANTOS NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Vistos etc;

I – Abra-se o prazo de 05 (cinco) dias às partes para que se manifestem 

na fase do Art. 422 do CPP, apresentando o rol de testemunhas que irão 

depor em plenário, oportunidade em que poderão juntar documentos e 

requerer diligências.

Às providências.

 Intimem-se e Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 239010 Nr: 7327-68.2018.811.0006

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSEIAS PORFIRIO DE DEUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDIMAR RODRIGUES DA 

SILVA - OAB:15531MT

 Vistos etc,

Considerando o teor da certidão de fls. 18, bem como o caráter itinerante 

da presente missiva, remeta-se a Carta Precatória para a Comarca de 

Figueirópolis D’Oeste/MT, para oitiva da testemunha arrolada.

Oficie-se o juízo Deprecante informando a remessa da missiva.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 239452 Nr: 7628-15.2018.811.0006

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WASHINGTON FRANCISCO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KLEBER DE SOUZA SILVA - 

OAB:8002

 Vistos etc,

Considerando a certidão de fls. 16, DEVOLVA-SE à origem, com as 

nossas homenagens.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 238794 Nr: 7194-26.2018.811.0006

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIOSAN GOMES DANTAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIILENA CRISTINA MARTINS 

DOS SANTOS - OAB:21363

 Vistos etc,

Ante ausência da testemunha redesigno a audiência de instrução para 

inquirição da testemunha para o dia 28 de fevereiro de 2019, às 14h04min.

 Comunique-se o juízo deprecante acerca da presente decisão.

 Requisite-se a testemunha.

 Cumpra-se

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 239073 Nr: 7367-50.2018.811.0006

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WENDER NUNES CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOEL FELICIANO MOREIRA - 

OAB:6833

 Vistos etc,

 Considerando informação prestada no oficio supracitado e ante o caráter 

itinerante das Cartas Precatórias determino a remessa da missiva para a 

comarca de Mirassol D’Oeste/MT para cabal cumprimento.

 Comunique-se o juízo deprecante.

Cumpra-se.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 192494 Nr: 9869-64.2015.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ JOSÉ DA SILVA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTEÇA

PRAZO: 60 DIAS

FINALIDADE: INTIMAR o(s) réu(s) Luiz José da Silva Rodrigues, Cpf: 

73114383149, Rg: 1363736-3 SSP MT Filiação: Francisca da Silva e 

Delcino Rodrigues, data de nascimento: 28/11/1980, brasileiro(a), natural 

de Cáceres-MT, convivente, chapeiro, Endereço: Rua da Paz, 19 - Próximo 

Ao Bar do Aldo - 3223-4848, 9907-5884, Bairro: Espirito Santo, Cidade: 

Cáceres-MT, que procurado(a)(s) pelo Sr. Oficial de Justiça, não foram 

encontrado(a)(s) serem intimados da r. sentença, que segue transcrito a 

parte final abaixo. DECISÃO/DESPACHO: Isso posto, julgo PROCEDENTE a 

pretensão punitiva estatal deduzida na exordial acusatória para o fim de 

CONDENAR LUIZ JOSÉ DA SILVA RODRIGUES , já qualificado nos autos, 

pelo delito previsto no artigo 306, caput, c/c artigo 298, inciso III, do Código 

de Trânsito Brasileiro. DOSIMETRIA DA PENA Examinando as 

circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, observo que, em 

vista da informação trazida pela certidão circunstanciada de fls. 55, existe 

condenação com trânsito em julgado o que a meu ver demonstra ser o réu 

reincidente, o que será analisado no momento oportuno. Conduta social 

considerada normal, à míngua de elementos que permita melhor avaliá-la. 

Quanto ao motivo do crime, restou esclarecido. As circunstâncias e 

consequências do crime não merecem maiores considerações, pois foram 

as normais do delito. Não há falar em vítima determinada, no caso em tela, 

vez que o bem jurídico protegido é a segurança pública. Por fim, a 

culpabilidade foi adequada à natureza delitiva, merecendo censura normal 

à espécie. Assim, fixo a pena-base em 06 (SEIS) MESES DE DETENÇÃO. 

Ante a reincidência, majoro a pena em dois meses de detenção.

Ademais, verifica-se ainda que o réu incide também na circunstância 

agravante da pena prevista no art. 298, da Lei n° 9.503/1997, “in verbis”: 

“Art. 298. São circunstâncias que sempre agravam as penalidades dos 

crimes de trânsito ter o condutor do veículo cometido a infração: (...) III - 

sem possuir Permissão para Dirigir ou Carteira de Habilitação;” Diante 

disso, majoro a pena ulteriormente estabelecida em mais dois meses de 

detenção. Diante da confissão espontânea, diminuo a pena em 02 (dois) 

meses. Da penalidade definitiva: Inexistem outras causas modificadoras 

da pena, motivo pelo qual fica o réu definitivamente condenado à pena 

privativa de liberdade de 08 (OITO) MESES DE DETENÇÃO. Ante a 

reincidência, impossível falar-se em substituição da pena privativa de 

liberdade. Da suspensão ou proibição de obter a permissão ou a 

habilitação para dirigir veículo automotor: Concernente à pena de 

suspensão ou proibição de obter a permissão ou a habilitação para dirigir 

veículo automotor, tendo em vista o patamar da aplicação da pena 

privativa de liberdade, fixo em 04 (QUATRO) meses, com base no artigo 

293 do Código de Trânsito Brasileiro, atento ao fato de ser o réu 

reincidente. Da pena de multa: Quanto à pena de multa, considerando a 

parca condição econômica do réu e atendido o conjunto das moduladoras 

do artigo 59 do Código Penal, fica condenado ao pagamento de 10 

dias-multa, à razão de um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do 

fato delituoso, atualizável na execução – artigo 49, §2º, do Código Penal. 

Do regime do cumprimento da pena: O regime inicial de cumprimento da 

pena será o semi-aberto, em atenção às condições do artigo 59 do CP 

(art. 33, § 2º, “c”, e § 3º, do Código Penal) e levando-se em conta a 

reincidência. Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva 

de direito, visto que o réu é reincidente, não restando preenchidos os 

requisitos do artigo 44 do CP. Do direito de recorrer em liberdade: 

Finalmente, considerando que o sentenciado respondeu o processo, até o 

presente momento, nessa situação e que não estão presentes os 

requisitos ensejadores para a determinação da segregação cautelar, 

CONCEDO-LHE o direito de apelar em liberdade. Das disposições finais:

Transitada em julgado esta decisão, oficie-se ao TRE e ao DETRAN dando 

conta da condenação e, lance-se o nome do sentenciado no rol dos 

culpados. Das custas: Custas pelo condenado, suspensa a exigibilidade 

do pagamento, face da presumida situação de pobreza, uma vez que 

assistido pela Defensoria Pública, nos termos da Lei nº 1.060/50.P.R.I.C. 

Não sendo encontrado o(s) réu(s), proceda-se a intimação por edital. 

Cumpra-se (ass) Jorge Alexandre M. Ferreira - Juiz de Direito.E, para que 

chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de 

costume e publicado na forma da Lei. Eu, Jamil Ribeiro Pires Auxiliar 

Judiciário, digitei. Cáceres - MT, 29 de novembro de 2018. FRANCISCO 

EDSON FANAIA - GESTOR(A) JUDICIÁRIO(A)

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 218509 Nr: 5952-66.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELSON DE CAMPOS PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTEÇA

PRAZO: 90 DIAS

FINALIDADE: INTIMAR o(s) réu(s) Elson de Campos Pinto, Cpf: 

02432257170, Rg: 1780446-9 SSP MT Filiação: Luiz Pinto e Suely Pereira 

Campos, data de nascimento: 12/02/1989, brasileiro(a), natural de 

Cáceres-MT, solteiro(a), comerciante, Endereço: Quadra 04 - Casa 12, 

Telefone - 9920-4071, Bairro: Residencial Grande Paraíso, Cidade: 

Cáceres-MT, que procurado(a)(s) pelo Sr. Oficial de Justiça, não foram 

encontrado(a)(s) serem intimados da r. sentença, que segue transcrito a 

parte final abaixo. DECISÃO/DESPACHO: Face ao exposto, julgo 

PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o réu ELSON DE CAMPOS 
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PINTO nas sanções do art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei 

10.826/03, à pena de 03 anos e 02 meses de reclusão, em regime 

semiaberto, e ao pagamento de 15 dias-multa, no valor unitário de 1/30 do 

salário mínimo vigente ao tempo do fato. Incabíveis as substituições 

previstas nos artigos 44 e 77 do CP, ante a reincidência. O réu poderá 

apelar em liberdade, visto nenhum motivo autorizar a custódia cautelar. 

Custas pelo réu, cuja exigibilidade resta sobrestada porquanto assistido 

pela Defensoria Pública. Decreto o perdimento da arma de fogo e 

munições apreendidas em favor da União, na forma dos arts. 91, II, a, do 

Código Penal e 25 da Lei n.º 10.826/03. Não sendo encontrado o(s) réu(s), 

proceda-se a intimação por edital. Cumpra-se (ass) Jorge Alexandre M. 

Ferreira - Juiz de Direito.E, para que chegue ao conhecimento de todos e 

que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente 

Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. 

Eu, Jamil Ribeiro Pires Auxiliar Judiciário, digitei. Cáceres - MT, 29 de 

novembro de 2018. FRANCISCO EDSON FANAIA - GESTOR(A) 

JUDICIÁRIO(A)

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 150979 Nr: 9790-90.2012.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFFERSON MARTINS DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

FINALIDADE: CITAR o Denunciado(a): Jefferson Martins de Araujo Filiação: 

Nelson Martins de Araujo e Maria Clemilda da Silva, data de nascimento: 

22/05/1982, brasileiro(a), natural de Três lagoas-MS, solteiro(a), pizzaiolo 

desempregado, Endereço: Rua da Paz, Qd.23, Casa 07, Bairro: Poupex, 

Cidade: Cáceres-MT , que procurado(a) pelo Sr. Oficial de Justiça, não foi 

encontrado(a), bem como INTIMÁ-LO para apresentar, por escrito, no 

prazo de 10 (dez) dias, a defesa preliminar, oportunidade em que deverá 

arrolar as suas testemunhas (art. 396 e 396-A, do CPP, com a alteração 

da Lei n.º 11.719/2008).RESUMO DA INICIAL: O Ministério Público ofereceu 

denúncia contra o réu acima, como incurso no art. 155,§4º, do inciso II do 

Código Penal, tendo como vítima: Maria Aparecida Sobrinho, a denúncia foi 

recebida por este r. Juízo em 20/07/2016. DECISÃO/DESPACHO: Cite-se o 

acusado Jefferson Martins de Araújo, por edital com prazo de 15 (quinze) 

dias, para oferecer defesa prévia, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 

Não sendo encontrado o(s) réu(s), proceda-se a citação e intimação por 

edital. Cumpra-se (ass) José Eduardo Mariano- Juiz de Direito.E, para que 

chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de 

costume e publicado na forma da Lei. Eu, Jamil Ribeiro Pires Auxiliar 

Judiciário, digitei. Cáceres - MT, 29 de novembro de 2018. Francisco 

Edson Fanaia - Gestor(a) Judiciário(a).

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 169849 Nr: 6122-43.2014.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOELSON BITTENCOURT DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTEÇA

PRAZO: 90 DIAS

FINALIDADE: INTIMAR o(s) réu(s) Joelson Bittencourt de Oliveira, Rg: 

2106867-4 SSP MT Filiação: Joel de Oliveira e Maria Vericicio Bittencourt, 

data de nascimento: 28/09/1985, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, 

casado(a), mecânico, Endereço: Rua 10, Quadra 16, Casa 09, Bairro: 

Residencial Universitário, Cidade: Cáceres-MT, que procurado(a)(s) pelo 

Sr. Oficial de Justiça, não foram encontrado(a)(s) serem intimados da r. 

sentença, que segue transcrito a parte final abaixo. DECISÃO/DESPACHO: 

Ante todo o exposto, julgo procedente a acusação para:

 CONDENAR o réu Joelson Bittencourt de Oliveira nas sanções do artigo 

157, §2º, incisos I e II, do Código Penal, à pena de 07 (sete) anos, 09 

(nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, bem como ao pagamento de 25 

(vinte e cinco) dias-multa, fixados estes a razão de um trigésimo do salário 

mínimo vigente.

Deixo de aplicar a detração penal eis que a mesma não modificará o atual 

regime de pena do réu.

Estabeleço ao réu, como regime inicial de cumprimento da pena o 

semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea ‘b’, do Código Penal.

Não há possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por 

restritiva de direitos (art. 44, I e II, ambos do Código Penal).

 Não sendo encontrado o(s) réu(s), proceda-se a intimação por edital. 

Cumpra-se (ass) Jorge Alexandre M. Ferreira - Juiz de Direito.E, para que 

chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de 

costume e publicado na forma da Lei. Eu, Jamil Ribeiro Pires – Auxiliar 

Judiciário, digitei. Cáceres - MT, 29 de novembro de 2018. FRANCISCO 

EDSON FANAIA - GESTOR(A) JUDICIÁRIO(A)

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 230242 Nr: 1339-66.2018.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MISLENE COSTA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

FINALIDADE: CITAR o Denunciado(a): Mislene Costa da Silva, Rg: 99146 

SSP MT Filiação: Luiz Guilherme da Silva e Marcolina Pedrosa da Costa, 

data de nascimento: 25/06/1979, brasileiro(a), natural de Cáceres-MT, 

solteiro(a), Endereço: Rua A, Quadra 02, Casa 20, Cel. 9 9658 5554, 

Bairro: Jardim Guanabara, Cidade: Cáceres-MT , que procurado(a) pelo Sr. 

Oficial de Justiça, não foi encontrado(a), bem como INTIMÁ-LO para 

apresentar, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, a defesa preliminar, 

oportunidade em que deverá arrolar as suas testemunhas (art. 396 e 

396-A, do CPP, com a alteração da Lei n.º 11.719/2008).RESUMO DA 

INICIAL: O Ministério Público ofereceu denúncia contra o réu acima, como 

incurso no art. 155,§4º, do inciso II do Código Penal, tendo como vítima: a 

sociedade, a denúncia foi recebida por este r. Juízo em 15/06/2018. 

DECISÃO/DESPACHO: Cite-se a acusada Mislene Costa da Silva, por edital 

com prazo de 15 (quinze) dias, para oferecer defesa prévia, por escrito, 

no prazo de 10 (dez) dias. Não sendo encontrado o(s) réu(s), proceda-se 

a citação e intimação por edital. Cumpra-se (ass) José Eduardo Mariano- 

Juiz de Direito.E, para que chegue ao conhecimento de todos e que 

ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital 

que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, 

Jamil Ribeiro Pires Auxiliar Judiciário, digitei. Cáceres - MT, 29 de novembro 

de 2018. Francisco Edson Fanaia - Gestor(a) Judiciário(a).

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 184039 Nr: 4673-16.2015.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALVES BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

PRAZO: 90 DIAS

FINALIDADE: INTIMAR o(s) réu(s) Carlos Alves Barbosa Filiação: José 

Alves Barbosa e Luzia Maria Barbosa, data de nascimento: 20/11/1965, 

brasileiro(a), natural de Paicambú-SP, separado(a) judicialmente, pedreiro, 

Endereço: Rua das Esmeraldas, N. 299, Res da Irmã Lucilene, Bairro: 

Cohab Velha, Cidade: Cáceres-MT, que procurado(a)(s) pelo Sr. Oficial de 

Justiça, não foram encontrado(a)(s) serem intimados da r. sentença, que 

segue transcrito a parte final abaixo. DECISÃO/DESPACHO:

 Isso posto, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal deduzida na 

exordial acusatória para o fim de CONDENAR CARLOS ALVES BARBOSA, 

já qualificado nos autos, pelo delito de embriaguez artigo 306 do Código de 

Trânsito Brasileiro. DOSIMETRIA DA PENA Examinando as circunstâncias 

judiciais do artigo 59 do Código Penal, observo que o réu é tecnicamente 

primário. Personalidade e conduta social consideradas normais, à míngua 

de elementos que permitam melhor avaliá-las. Quanto ao motivo do crime, 

restou esclarecido. As circunstâncias e consequências do crime não 
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merecem maiores considerações, pois foram as normais do delito. Não há 

falar em vítima determinada, no caso em tela, vez que o bem jurídico 

protegido é a segurança pública. Por fim, a culpabilidade foi adequada à 

natureza delitiva, merecendo censura normal à espécie. Assim, 

considerando que nenhuma das operadoras é desfavorável ao réu, fixo a 

pena-base em 06 (seis) MESES DE DETENÇÃO. Não há que se aplicar a 

confissão espontânea, ante o teor da súmula 231 do STJ. Inexistem outras 

causas modificadoras da pena, motivo pelo qual fica o réu definitivamente 

condenado à pena privativa de liberdade de 06 (seis) MESES DE 

DETENÇÃO. Estando presentes os requisitos do artigo 44 do CP, substituo 

a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direito, a ser 

fixada pelo juízo da execução penal, visto que: Presente o primeiro 

requisito, qual seja, o objetivo, eis que a pena imposta na condenação é 

menor de quatro anos (inciso I), bem como o segundo requisito, já 

subjetivo, qual seja, não é reincidente (inciso II) e por fim, presente o 

terceiro requisito, também subjetivo, eis que a culpabilidade, os 

antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem 

como os motivos e as circunstâncias indicam que essa substituição é 

suficiente (inciso III). Da suspensão ou proibição de obter a permissão ou 

a habilitação para dirigir veículo automotor: Concernente à pena de 

suspensão ou proibição de obter a permissão ou a habilitação para dirigir 

veículo automotor, tendo em vista o patamar da aplicação da pena 

privativa de liberdade, fixo em 02 (dois) meses, com base no artigo 293 do 

Código de Trânsito Brasileiro. Da pena de multa: Quanto à pena de multa, 

considerando a parca condição econômica do réu e atendido o conjunto 

das moduladoras do artigo 59 do Código Penal, fica condenado ao 

pagamento de 12 dias-multa, à razão de um trigésimo do salário mínimo 

vigente ao tempo do fato delituoso, atualizável na execução – artigo 49, 

§2º, do Código Penal. Do regime do cumprimento da pena: Considerando 

que o sentenciado não é reincidente, FIXO, consoante interpretação do 

artigo 33, §2°, “c”, do Código Penal, o REGIME ABERTO para o início do 

cumprimento da reprimenda. Do direito de recorrer em liberdade: 

Finalmente, considerando que o sentenciado respondeu o processo, até o 

presente momento, nessa situação e que não estão presentes os 

requisitos ensejadores para a determinação da segregação cautelar, 

CONCEDO-LHE o direito de apelar em liberdade. Da fiança: Tendo em vista 

que o réu é revel, dou o perdimento de metade da fiança (fls.24) em favor 

da União. Quanto ao saldo remanescente, determino desde já a restituição 

ao réu, o qual deverá ser intimado por edital no prazo de 30 (trinta) dias 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, requeira seu levantamento em Juízo, 

sob pena de perda da mesma em favor do Conselho da Comunidade de 

Cáceres/MT.

 Não sendo encontrado o(s) réu(s), proceda-se a intimação por edital. 

Cumpra-se (ass) Jorge Alexandre M. Ferreira - Juiz de Direito.E, para que 

chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de 

costume e publicado na forma da Lei. Eu, Jamil Ribeiro Pires – Auxiliar 

Judiciário, digitei. Cáceres - MT, 29 de novembro de 2018. FRANCISCO 

EDSON FANAIA - GESTOR(A) JUDICIÁRIO(A)

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 235313 Nr: 4771-93.2018.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO DA CRUZ DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

FINALIDADE: CITAR o Denunciado(a): Rodrigo da Cruz de Paula, Cpf: 

05137481130, Rg: 2491034-1 SSP MT Filiação: João Francisco de Paula e 

Julia da Cruz, data de nascimento: 08/08/1992, brasileiro(a), natural de 

Comodoro-MT, solteiro(a), serv.gerais, Endereço: Rua das Gralhas - 35 - 

99988-5645, Bairro: Jardim do Trevo, Cidade: Cáceres-MT , que 

procurado(a) pelo Sr. Oficial de Justiça, não foi encontrado(a), bem como 

INTIMÁ-LO para apresentar, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, a 

defesa preliminar, oportunidade em que deverá arrolar as suas 

testemunhas (art. 396 e 396-A, do CPP, com a alteração da Lei n.º 

11.719/2008).RESUMO DA INICIAL: O Ministério Público ofereceu denúncia 

contra o réu acima, como incurso no art. 129, do inciso I do Código Penal, 

tendo como vítima: , a denúncia foi recebida por este r. Juízo em 

24/07/2018. DECISÃO/DESPACHO: Cite-se o acusado Rodrigo da Cruz de 

Paula, por edital com prazo de 15 (quinze) dias, para oferecer defesa 

prévia, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. Não sendo encontrado o(s) 

réu(s), proceda-se a citação e intimação por edital. Cumpra-se (ass) José 

Eduardo Mariano- Juiz de Direito.E, para que chegue ao conhecimento de 

todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o 

presente Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma 

da Lei. Eu, Jamil Ribeiro Pires Auxiliar Judiciário, digitei. Cáceres - MT, 29 

de novembro de 2018. Francisco Edson Fanaia - Gestor(a) Judiciário(a).

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 194026 Nr: 10779-91.2015.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDVAN RAFAEL FERREIRA MILLA, 

WELLINTON MOREIRA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Márcio da Silva Almeida - 

OAB:16.358

 EDITAL DE CITAÇÃO / INTIMAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

FINALIDADE: CITAR o Denunciado(a): Edvan Rafael Ferreira Milla Filiação: 

Edmar Milla e Lenice Aparecida Ferreira Milla, data de nascimento: 

19/06/1988, brasileiro(a), , Endereço: Rua dos Cardeais, Nº 96A- 

99915-1167 Ou 99987-5624, Bairro: Jardim do Trevo, Cidade: Cáceres-MT 

e Denunciado(a): Wellinton Moreira Ferreira Filiação: Odete Moreira 

Ferreira e Mauro Ferreira, data de nascimento: 18/02/1993, brasileiro(a), , 

Endereço: Rua Seputuba, 02, Bairro: Cavalhada, Cidade: Cáceres/mt-MT , 

que procurado(a) pelo Sr. Oficial de Justiça, não foi encontrado(a), bem 

como INTIMÁ-LO para apresentar, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, 

a defesa preliminar, oportunidade em que deverá arrolar as suas 

testemunhas (art. 396 e 396-A, do CPP, com a alteração da Lei n.º 

11.719/2008).RESUMO DA INICIAL: O Ministério Público ofereceu denúncia 

contra o réu acima, como incurso no art. 180, do caput. do Código Penal, 

tendo como vítima: , a denúncia foi recebida por este r. Juízo em 

31/08/2017. DECISÃO/DESPACHO: Cite-se o acusado EDVAN RAFAEL 

FERREIRA MILLA e o denunciado WELLINTON MOREIRA FERREIR para 

oferecerem defesa prévia, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, 

cientificando-lhe sobre a advertência do parágrafo segundo do art. 396-A, 

396 e 396-A do Código Processual Penal. Não sendo encontrado o(s) 

réu(s), proceda-se a citação e intimação por edital. Cumpra-se (ass) José 

Eduardo Mariano- Juiz de Direito.E, para que chegue ao conhecimento de 

todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o 

presente Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma 

da Lei. Eu, Jamil Ribeiro Pires Auxiliar Judiciário, digitei. Cáceres - MT, 29 

de novembro de 2018. Francisco Edson Fanaia - Gestor(a) Judiciário(a).

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 149192 Nr: 7811-93.2012.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO / INTIMAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

FINALIDADE: CITAR o Denunciado(a): Sergio de Lima, Cpf: 01197714200, 

Rg: 36958111-6 SSP PR Filiação: Oliveira de Lima e Angelita Martins de 

Lima, data de nascimento: 13/09/1974, brasileiro(a), natural de Terra 

roxa-PR, casado(a), comerciante, Endereço: Rua Austria, N ° 4, Qd 46, 

Bairro: Vila Real, Cidade: Cáceres-MT, que procurado(a) pelo Sr. Oficial de 

Justiça, não foi encontrado(a), bem como INTIMÁ-LO para apresentar, por 

escrito, no prazo de 10 (dez) dias, a defesa preliminar, oportunidade em 

que deverá arrolar as suas testemunhas (art. 396 e 396-A, do CPP, com a 

alteração da Lei n.º 11.719/2008).RESUMO DA INICIAL: O Ministério Público 

ofereceu denúncia contra o réu acima, como incurso no art. 155,§4º, do 

inciso II do Código Penal, tendo como vítima: , a denúncia foi recebida por 

este r. Juízo em 13/08/2018. DECISÃO/DESPACHO: Cite-se o acusado 

Sergio de Lima, por edital com prazo de 15 (quinze) dias, para oferecer 

defesa prévia, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. Não sendo 
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encontrado o(s) réu(s), proceda-se a citação e intimação por edital. 

Cumpra-se (ass) José Eduardo Mariano- Juiz de Direito.E, para que 

chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de 

costume e publicado na forma da Lei. Eu, Jamil Ribeiro Pires Auxiliar 

Judiciário, digitei. Cáceres - MT, 29 de novembro de 2018. Francisco 

Edson Fanaia - Gestor(a) Judiciário(a).

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 173020 Nr: 8507-61.2014.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIMUNDO RODRIGUES PAES FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

FINALIDADE: CITAR o Denunciado(a): Raimundo Rodrigues Paes Filho, Cpf: 

02025733119, Rg: 1858200-1 SSP MT Filiação: Raimundo Paes e Zeleide 

Rodrigues Paes, data de nascimento: 20/07/1980, brasileiro(a), natural de 

Nova iporã-AM, convivente, funileiro/ pintor, Endereço: Rua 1, Casa 21, 

Qda 13 - 9678-5178, Bairro: Aeroporto Novo, Cidade: Cáceres-MT, que 

procurado(a) pelo Sr. Oficial de Justiça, não foi encontrado(a), bem como 

INTIMÁ-LO para apresentar, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, a 

defesa preliminar, oportunidade em que deverá arrolar as suas 

testemunhas (art. 396 e 396-A, do CPP, com a alteração da Lei n.º 

11.719/2008).RESUMO DA INICIAL: O Ministério Público ofereceu denúncia 

contra o réu acima, como incurso no art. 129, do inciso I do Código Penal, 

tendo como vítima: Nair Brum dos Santos, a denúncia foi recebida por este 

r. Juízo em 27/08/2018 DECISÃO/DESPACHO: Cite-se o acusado 

RAIMUNDO RODRIGUES PAES para oferecer resposta à acusação, por 

escrito, no prazo de 10 (dez) dias, cientificando-lhe sobre a advertência 

do parágrafo segundo do art. 396-A, 396 e 396-A do Código Processual 

Penal. Não sendo encontrado o(s) réu(s), proceda-se a citação e 

intimação por edital. Cumpra-se (ass) José Eduardo Mariano- Juiz de 

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

futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será 

afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Jamil Ribeiro 

Pires Auxiliar Judiciário, digitei. Cáceres - MT, 29 de novembro de 2018. 

Francisco Edson Fanaia - Gestor(a) Judiciário(a).

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 235993 Nr: 5233-50.2018.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEOVANE REINALDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

FINALIDADE: CITAR o Denunciado(a): Geovane Reinaldo da Silva Filiação: 

Viviane Aparecida dos Santos, data de nascimento: 22/10/1978, 

brasileiro(a), , Endereço: Endereço Não Informado, Cidade: Cáceres-MT , 

que procurado(a) pelo Sr. Oficial de Justiça, não foi encontrado(a), bem 

como INTIMÁ-LO para apresentar, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, 

a defesa preliminar, oportunidade em que deverá arrolar as suas 

testemunhas (art. 396 e 396-A, do CPP, com a alteração da Lei n.º 

11.719/2008).RESUMO DA INICIAL: O Ministério Público ofereceu denúncia 

contra o réu acima, como incurso no art. 129, do inciso I do Código Penal, 

tendo como vítima:Valdeci Candido de Jesus, a denúncia foi recebida por 

este r. Juízo em 24/07/2018. DECISÃO/DESPACHO: Cite-se o acusado, por 

edital com prazo de 15 (quinze) dias, para oferecer defesa prévia, por 

escrito, no prazo de 10 (dez) dias. Direito. E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, Jamil Ribeiro Pires Auxiliar Judiciário, digitei. 

Cáceres - MT, 29 de novembro de 2018. Francisco Edson Fanaia - 

Gestor(a) Judiciário(a).

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 215442 Nr: 3339-73.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANILO VASCONCELOS PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTEÇA

PRAZO: 90 DIAS

FINALIDADE: INTIMAR o(s) réu(s) Danilo Vasconcelos Pereira, Cpf: 

00724439102, Rg: 1202406-6 SSP MT Filiação: João Pereira e Nanci 

Vasconcelos Pereira, data de nascimento: 10/01/1983, brasileiro(a), 

natural de Ibiá-MG, separado(a) judicialmente, autônomo, Endereço: Rua 

das Palmeiras, Casa 15, Qd.12 - 9-9302-6018, Bairro: Parque das 

Estações, Cidade: Várzea Grande-MT, que procurado(a)(s) pelo Sr. Oficial 

de Justiça, não foram encontrado(a)(s) serem intimados da r. sentença, 

que segue transcrito a parte final abaixo. DECISÃO/DESPACHO: 

DISPOSITIVO DA SENTENÇA Ante todo o exposto, julgo procedente a 

acusação para: CONDENAR o réu Danilo Vasconcelos Pereira pela prática 

do crime previsto no artigo 180, caput, do Código Penal pátrio, à pena 

privativa de liberdade de 02 (dois) anos e 02 (dois) meses de reclusão, 

regime inicial semiaberto, e 15 (quinze) dias multa. Ante a reincidência, 

inaplicável a substituição da pena privativa de liberdade. Deixo de aplicar a 

disposição prevista no artigo 387, inciso IV, do CPP, tendo em vista que a 

vítima não fez pedido formal para reparação de qualquer dano, assim 

como pelo fato de que o bem fora restituído à vítima. A respeito do tema, 

Guilherme de Souza Nucci leciona o seguinte:

 “admitindo-se que o magistrado possa fixar o valor mínimo para a 

reparação dos danos causados pela infração penal, é fundamental haver, 

durante a instrução criminal, um pedido formal para que se apure o 

montante civilmente devido. Esse pedido deve partir do ofendido, por seu 

advogado (assistente de acusação), ou Ministério Público. A parte que o 

fizer precisa indicar valores e provas suficientes a sustentá-los. A partir 

daí, deve-se proporcionar ao réu a possibilidade de se defender e 

produzir contraprova, de modo a indicar valor diverso ou mesmo a apontar 

que inexistiu prejuízo material ou moral a ser reparado. Se não houver 

formal pedido e instrução específica para apurar o valor mínimo para o 

dano, é defeso ao julgador optar por qualquer cifra, pois seria nítida 

infrigência ao princípio da ampla defesa”. (Código de Processo Penal 

Comentado, 8ª ed. pág. 387). Isento o réu do pagamento das custas 

processuais, visto que os autos demonstram qualificar-se como 

hipossuficiente financeiro, bem como foi representado pela Defensoria 

Pública. Não sendo encontrado o(s) réu(s), proceda-se a intimação por 

edital. Cumpra-se (ass) Jorge Alexandre M. Ferreira - Juiz de Direito.E, 

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Jamil Ribeiro Pires 

Auxiliar Judiciário, digitei. Cáceres - MT, 29 de novembro de 2018. 

FRANCISCO EDSON FANAIA - GESTOR(A) JUDICIÁRIO(A)

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 233838 Nr: 3679-80.2018.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ FERNANDO GOMES SAAVEDRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

FINALIDADE: CITAR o Denunciado(a): Luiz Fernando Gomes Saavedra 

Filiação: Amarildo Gomes de Arruda e Maria Sany Saavedra Rivero, data 

de nascimento: 17/10/1996, brasileiro(a), natural de Bolivia-MT, solteiro(a), 

Endereço: Rua Francisco Vieira de Azevedo, 14, Bairro: Cohab Nova, 

Cidade: Cáceres-MT , que procurado(a) pelo Sr. Oficial de Justiça, não foi 

encontrado(a), bem como INTIMÁ-LO para apresentar, por escrito, no 

prazo de 10 (dez) dias, a defesa preliminar, oportunidade em que deverá 

arrolar as suas testemunhas (art. 396 e 396-A, do CPP, com a alteração 

da Lei n.º 11.719/2008).RESUMO DA INICIAL: O Ministério Público ofereceu 

denúncia contra o réu acima, como incurso no art. 129, do inciso I do 

Código Penal, tendo como vítima: , a denúncia foi recebida por este r. Juízo 
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em 26/07/2018. DECISÃO/DESPACHO: Cite-se o acusado Luiz Fernando 

Gomes Saavedra, por edital com prazo de 15 (quinze) dias, para oferecer 

defesa prévia, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. Não sendo 

encontrado o(s) réu(s), proceda-se a citação e intimação por edital. 

Cumpra-se (ass) José Eduardo Mariano- Juiz de Direito.E, para que 

chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de 

costume e publicado na forma da Lei. Eu, Jamil Ribeiro Pires Auxiliar 

Judiciário, digitei. Cáceres - MT, 29 de novembro de 2018. Francisco 

Edson Fanaia - Gestor(a) Judiciário(a).

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 187561 Nr: 6664-27.2015.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REINALDO DE SOUZA QUIRINO, ISAEL LUCIO 

RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

FINALIDADE: CITAR o Denunciado(a): Isael Lucio Rodrigues, Cpf: 

01035156156, Rg: 1202301-9 SSP MT Filiação: Francisco Lucio Rodrigues 

e Maria Aparecida Pereira, data de nascimento: 24/09/1978, brasileiro(a), 

natural de Vila nova cachoeirinha-SP, solteiro(a), servente de pedreiro, 

Endereço: Rua 12 de Agosto, Nº 07, 9611-0197, Bairro: Vitória Régia e 

Denunciado(a): Reinaldo de Souza Quirino, Cpf: 62770608215 Filiação: 

Raimundo Alves Quirino e Melvina de Souza, data de nascimento: 

13/09/1979, brasileiro(a), natural de Ji-paraná-RO, casado(a), vendedor, 

Endereço: Rua E, Quadra 01, Bairro: 02 de Agosto, Cidade: Cáceres-MT , 

que procurado(a) pelo Sr. Oficial de Justiça, não foi encontrado(a), bem 

como INTIMÁ-LO para apresentar, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, 

a defesa preliminar, oportunidade em que deverá arrolar as suas 

testemunhas (art. 396 e 396-A, do CPP, com a alteração da Lei n.º 

11.719/2008).RESUMO DA INICIAL: O Ministério Público ofereceu denúncia 

contra o réu acima, como incurso no art. 155,§4º, do inciso II do Código 

Penal, tendo como vítima: , a denúncia foi recebida por este r. Juízo em 

09/04/2018. DECISÃO/DESPACHO: Citem-se os acusados REINALDO DE 

SOUZA QUIRINO e ISAEL LÚCIO RODRIGUES para oferecer defesa prévia, 

por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, cientificando-lhe sobre a 

advertência do parágrafo segundo do art. 396 e 396-A do Código 

Processual Penal. Não sendo encontrado o(s) réu(s), proceda-se a 

citação e intimação por edital. Cumpra-se (ass) José Eduardo Mariano- 

Juiz de Direito.E, para que chegue ao conhecimento de todos e que 

ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital 

que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, 

Jamil Ribeiro Pires Auxiliar Judiciário, digitei. Cáceres - MT, 29 de novembro 

de 2018. Francisco Edson Fanaia - Gestor(a) Judiciário(a).

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 228544 Nr: 148-83.2018.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO DA CRUZ DE PAULA, JOÃO PAULO 

DE AMORIM SONAQUE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

FINALIDADE: CITAR o Denunciado(a): João Paulo de Amorim Sonaque 

Filiação: Leilson da Costa Sonaque e Maria Aparecida de Amorim 

Espinosa, data de nascimento: 20/06/1997, brasileiro(a), natural de 

Caceres-MT, , Endereço: Rua São Geraldo - 24 - 9-9612-1382, Bairro: Vila 

Irene, Cidade: Caceres-MT, que procurado(a) pelo Sr. Oficial de Justiça, 

não foi encontrado(a), bem como INTIMÁ-LO para apresentar, por escrito, 

no prazo de 10 (dez) dias, a defesa preliminar, oportunidade em que 

deverá arrolar as suas testemunhas (art. 396 e 396-A, do CPP, com a 

alteração da Lei n.º 11.719/2008).RESUMO DA INICIAL: O Ministério Público 

ofereceu denúncia contra o réu acima, como incurso no art. 129, do inciso 

I do Código Penal, tendo como vítima: Elber da Silva Teotonio, a denúncia 

foi recebida por este r. Juízo em 30/07/2018. DECISÃO/DESPACHO: 

Cite-se os acusados RODRIGO DA CRUZ DE PAULA AMORIM SONAQUE 

para oferecerem defesa prévia, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, 

cientificando-lhe sobre a advertência do parágrafo segundo do art. 396-A, 

396 e 396-A do Código Processual Penal. Não sendo encontrado o(s) 

réu(s), proceda-se a citação e intimação por edital. Cumpra-se (ass) José 

Eduardo Mariano- Juiz de Direito.E, para que chegue ao conhecimento de 

todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o 

presente Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma 

da Lei. Eu, Jamil Ribeiro Pires Auxiliar Judiciário, digitei. Cáceres - MT, 29 

de novembro de 2018. Francisco Edson Fanaia - Gestor(a) Judiciário(a).

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 212141 Nr: 964-02.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIO DA SILVA SOUZA, ROBERTO RIBEIRO 

DA FONSECA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

FINALIDADE: CITAR o Denunciado(a): Flavio da Silva Souza, Cpf: 

75128446115, Rg: 19416369 SSP MT Filiação: Maria Aparecida da Silva 

Souza e Eurides Costa Souza, data de nascimento: 04/03/1990, 

brasileiro(a), natural de Cáceres-MT, solteiro(a), borracheiro, Endereço: 

Rua A, Quadra 06, Casa 11, Bairro: Vitória Régia, Cidade: Cáceres-MT , 

que procurado(a) pelo Sr. Oficial de Justiça, não foi encontrado(a), bem 

como INTIMÁ-LO para apresentar, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, 

a defesa preliminar, oportunidade em que deverá arrolar as suas 

testemunhas (art. 396 e 396-A, do CPP, com a alteração da Lei n.º 

11.719/2008).RESUMO DA INICIAL: O Ministério Público ofereceu denúncia 

contra o réu acima, como incurso no art. 155,§4º, do inciso II do Código 

Penal, tendo como vítima: , a denúncia foi recebida por este r. Juízo em 

21/05/2018 DECISÃO/DESPACHO: Cite-se o acusado Flavio da Silva 

Souza, por edital com prazo de 15 (quinze) dias, para oferecer defesa 

prévia, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. Não sendo encontrado o(s) 

réu(s), proceda-se a citação e intimação por edital. Cumpra-se (ass) José 

Eduardo Mariano- Juiz de Direito.E, para que chegue ao conhecimento de 

todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o 

presente Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma 

da Lei. Eu, Jamil Ribeiro Pires Auxiliar Judiciário, digitei. Cáceres - MT, 29 

de novembro de 2018. Francisco Edson Fanaia - Gestor(a) Judiciário(a).

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 224147 Nr: 10055-19.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONICLAY DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO / INTIMAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

FINALIDADE: CITAR o Denunciado(a): Roniclay do Nascimento Filiação: 

Rosenilde do Nascimento, data de nascimento: 25/03/1990, brasileiro(a), 

natural de Maracasume-MA, solteiro(a), Endereço: Podendeo Ser 

Encontrado Na Praça Major João Carlos, Lavador de Carro, Bairro: Centro, 

Cidade: Caceres-MT, que procurado(a) pelo Sr. Oficial de Justiça, não foi 

encontrado(a), bem como INTIMÁ-LO para apresentar, por escrito, no 

prazo de 10 (dez) dias, a defesa preliminar, oportunidade em que deverá 

arrolar as suas testemunhas (art. 396 e 396-A, do CPP, com a alteração 

da Lei n.º 11.719/2008).RESUMO DA INICIAL: O Ministério Público ofereceu 

denúncia contra o réu acima, como incurso no art. 129, do inciso I do 

Código Penal, tendo como vítima: , a denúncia foi recebida por este r. Juízo 

em 20/02/2018. DECISÃO/DESPACHO: Cite-se o acusado RONICLAY DO 

NASCIMENTO para oferecer defesa prévia, por escrito, no prazo de 10 

(dez) dias, cientificando-lhe sobre a advertência do parágrafo segundo do 

art. 396 e 396-A do Código Processual Penal.Não sendo encontrado o(s) 

réu(s), proceda-se a citação e intimação por edital. Cumpra-se (ass) José 

Eduardo Mariano- Juiz de Direito.E, para que chegue ao conhecimento de 
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todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o 

presente Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma 

da Lei. Eu, Jamil Ribeiro Pires Auxiliar Judiciário, digitei. Cáceres - MT, 29 

de novembro de 2018. Francisco Edson Fanaia - Gestor(a) Judiciário(a).

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 219503 Nr: 6791-91.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, TAIZA COSTA FREITAS, VILMA ANDREIA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO / INTIMAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

FINALIDADE: CITAR o Denunciado(a): Vilma Andreia de Oliveira, Rg: 

2365500 SSP MT Filiação: Paulina de Oliveira, data de nascimento: 

22/06/1980, brasileiro(a), solteiro(a), desempregada, Endereço: Rua 

Tiradentes 47 Ou 42 (65) 99302-2555, Bairro: Centro, Cidade: Caceres-MT 

, que procurado(a) pelo Sr. Oficial de Justiça, não foi encontrado(a), bem 

como INTIMÁ-LO para apresentar, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, 

a defesa preliminar, oportunidade em que deverá arrolar as suas 

testemunhas (art. 396 e 396-A, do CPP, com a alteração da Lei n.º 

11.719/2008).RESUMO DA INICIAL: O Ministério Público ofereceu denúncia 

contra o réu acima, como incurso no art. 288 do Código Penal, tendo como 

vítima: , a denúncia foi recebida por este r. Juízo em 24/07/2017. 

DECISÃO/DESPACHO: Cite-se a acusada Vilma Andréia de Oliveira, por 

edital com prazo de 15 (quinze) dias, para oferecer defesa prévia, por 

escrito, no prazo de 10 (dez) dias. Não sendo encontrado o(s) réu(s), 

proceda-se a citação e intimação por edital. Cumpra-se (ass) José 

Eduardo Mariano- Juiz de Direito.E, para que chegue ao conhecimento de 

todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o 

presente Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma 

da Lei. Eu, Jamil Ribeiro Pires Auxiliar Judiciário, digitei. Cáceres - MT, 29 

de novembro de 2018. Francisco Edson Fanaia - Gestor(a) Judiciário(a).

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 184911 Nr: 5178-07.2015.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RITA DE CASSIA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

FINALIDADE: CITAR o Denunciado(a): Rita de Cassia Rodrigues, Cpf: 

03860240145, Rg: 2193414-3 Filiação: Milton Rodrigues e Maria da Silva 

Rodrigues, data de nascimento: 02/04/1969, brasileiro(a), natural de 

Indiaporã-SP, convivente, domestica, Endereço: Av. N.sra do Carmo Nº 54, 

Bairro: Junco, Cidade: Cáceres-MT , que procurado(a) pelo Sr. Oficial de 

Justiça, não foi encontrado(a), bem como INTIMÁ-LO para apresentar, por 

escrito, no prazo de 10 (dez) dias, a defesa preliminar, oportunidade em 

que deverá arrolar as suas testemunhas (art. 396 e 396-A, do CPP, com a 

alteração da Lei n.º 11.719/2008).RESUMO DA INICIAL: O Ministério Público 

ofereceu denúncia contra o réu acima, como incurso no art. 129, do inciso 

I do Código Penal, tendo como vítima: Edil Santos Garcia, a denúncia foi 

recebida por este r. Juízo em 11/09/2018. DECISÃO/DESPACHO: Cite-se a 

acusada Rita de Cassia Rodrigues, por edital com prazo de 15 (quinze) 

dias, para oferecer defesa prévia, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 

Não sendo encontrado o(s) réu(s), proceda-se a citação e intimação por 

edital. Cumpra-se (ass) José Eduardo Mariano- Juiz de Direito.E, para que 

chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de 

costume e publicado na forma da Lei. Eu, Jamil Ribeiro Pires Auxiliar 

Judiciário, digitei. Cáceres - MT, 29 de novembro de 2018. Francisco 

Edson Fanaia - Gestor(a) Judiciário(a).

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 204764 Nr: 6453-54.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDREZA DO NASCIMENTO CASSIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

FINALIDADE: CITAR o Denunciado(a): Andreza do Nascimento Cassiano, 

Cpf: 04685422139, Rg: 24200557 Filiação: Valdenil Jose Cassiano e 

Marilsa do Nascimento Cassiano, data de nascimento: 14/11/1994, 

brasileiro(a), , Endereço: Rua dos Cristais, 373, Bairro: Vila Mariana, 

Cidade: Cáceres-MT, que procurado(a) pelo Sr. Oficial de Justiça, não foi 

encontrado(a), bem como INTIMÁ-LO para apresentar, por escrito, no 

prazo de 10 (dez) dias, a defesa preliminar, oportunidade em que deverá 

arrolar as suas testemunhas (art. 396 e 396-A, do CPP, com a alteração 

da Lei n.º 11.719/2008).RESUMO DA INICIAL: O Ministério Público ofereceu 

denúncia contra o réu acima, como incurso no art. 129, do inciso I do 

Código Penal, tendo como vítima: , a denúncia foi recebida por este r. Juízo 

em 03/10/2018. DECISÃO/DESPACHO: Cite-se a acusada Andreza do 

Nascimento Cassiano, por edital com prazo de 15 (quinze) dias, para 

oferecer defesa prévia, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. Não sendo 

encontrado o(s) réu(s), proceda-se a citação e intimação por edital. 

Cumpra-se (ass) José Eduardo Mariano- Juiz de Direito.E, para que 

chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de 

costume e publicado na forma da Lei. Eu, Jamil Ribeiro Pires Auxiliar 

Judiciário, digitei. Cáceres - MT, 29 de novembro de 2018. Francisco 

Edson Fanaia - Gestor(a) Judiciário(a).

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 189814 Nr: 8143-55.2015.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS AURELIO DA COSTA, ANTÔNIO 

ADEMILSON DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

 PRAZO: 15 DIAS

FINALIDADE: CITAR o Denunciado(a): Marcos Aurelio da Costa Filiação: 

Ana Maria Almeida Costa, data de nascimento: 03/09/1968, brasileiro(a), 

natural de Nossa senhora do livramento-MT, , eletricista, Endereço: Rua N. 

816. Quadra 211, Bairro: São Mateus, Cidade: Várzea Grande-MT, que 

procurado(a) pelo Sr. Oficial de Justiça, não foi encontrado(a), bem como 

INTIMÁ-LO para apresentar, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, a 

defesa preliminar, oportunidade em que deverá arrolar as suas 

testemunhas (art. 396 e 396-A, do CPP, com a alteração da Lei n.º 

11.719/2008).RESUMO DA INICIAL: O Ministério Público ofereceu denúncia 

contra o réu acima, como incurso no art. 48 da Lei nº 11343/06, codigo 

Penal, tendo como vítima: , a denúncia foi recebida por este r. Juízo em 

14/08/2017. DECISÃO/DESPACHO: Com relação ao indiciado Marcos 

Aurélio da Costa, determino a notificação do mesmo por edital, com prazo 

de 15 (quinze) dias, para oferecer defesa prévia, por escrito, no prazo de 

10 (dez) dias. Não sendo encontrado o(s) réu(s), proceda-se a citação e 

intimação por edital. Cumpra-se (ass) José Eduardo Mariano- Juiz de 

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

futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será 

afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Jamil Ribeiro 

Pires Auxiliar Judiciário, digitei. Cáceres - MT, 29 de novembro de 2018. 

Francisco Edson Fanaia - Gestor(a) Judiciário(a).

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 224150 Nr: 10058-71.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONICLEY DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO
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PRAZO: 15 DIAS

FINALIDADE: CITAR o Denunciado(a): Ronicley do Nascimento Filiação: 

Rosenilde do Nascimento, data de nascimento: 25/03/1990, brasileiro(a), 

natural de São luiz-MA, solteiro(a) , que procurado(a) pelo Sr. Oficial de 

Justiça, não foi encontrado(a), bem como INTIMÁ-LO para apresentar, por 

escrito, no prazo de 10 (dez) dias, a defesa preliminar, oportunidade em 

que deverá arrolar as suas testemunhas (art. 396 e 396-A, do CPP, com a 

alteração da Lei n.º 11.719/2008).RESUMO DA INICIAL: O Ministério Público 

ofereceu denúncia contra o réu acima, como incurso no art. 129, do inciso 

I do Código Penal, tendo como vítima: , a denúncia foi recebida por este r. 

Juízo em 18/07/2018. DECISÃO/DESPACHO: Cite-se o acusado Ronicley 

do Nascimento, por edital com prazo de 15 (quinze) dias, para oferecer 

defesa prévia, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. Não sendo 

encontrado o(s) réu(s), proceda-se a citação e intimação por edital. 

Cumpra-se (ass) José Eduardo Mariano- Juiz de Direito.E, para que 

chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de 

costume e publicado na forma da Lei. Eu, Jamil Ribeiro Pires Auxiliar 

Judiciário, digitei. Cáceres - MT, 29 de novembro de 2018. Francisco 

Edson Fanaia - Gestor(a) Judiciário(a).

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 208079 Nr: 8722-66.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS RAMIRES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

PRAZO: 90 DIAS

FINALIDADE: INTIMAR o(s) réu(s) Marcos Ramires da Silva Filiação: Mauro 

Henrique da Silva e Maria Guilhermina Ramires da Silva, data de 

nascimento: 07/08/1985, brasileiro(a), , Endereço: Rua Brisa do Paraguai 

Ou Na Praça da Feira, Bairro: Jardim das Oliveiras, Cidade: Cáceres-MT , 

que procurado(a)(s) pelo Sr. Oficial de Justiça, não foram encontrado(a)

(s) serem intimados da r. sentença, que segue transcrito a parte final 

abaixo. DECISÃO/DESPACHO: DISPOSITIVO DA SENTENÇA

Ante todo o exposto, julgo procedente a acusação para CONDENAR o réu 

Marcos Ramires da Silva pela prática do crime previsto no artigo 155, §1º 

e §4º, incisos I e IV, do Código Penal pátrio, à pena privativa de liberdade 

de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, 

esta substituída por duas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo 

das Execuções, além de 13 (treze) dias multa.

Deixo de aplicar a disposição prevista no artigo 387, inciso IV, do CPP, 

tendo em vista que a vítima não fez pedido formal para reparação de 

qualquer dano, bem como pelo fato de que o bem fora restituído. Não 

sendo encontrado o(s) réu(s), proceda-se a intimação por edital. 

Cumpra-se (ass) José Eduardo Mariano - Juiz de DireitoE, para que 

chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de 

costume e publicado na forma da Lei. Eu, Jamil Ribeiro Pires – Auxiliar 

Judiciário, digitei. Cáceres - MT, 30 de novembro de 2018. FRANCISCO 

EDSON FANAIA - GESTOR(A) JUDICIÁRIO(A)

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70781 Nr: 8180-63.2007.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIVANIO CAMPOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEOMAR BORGES 

GUIMARÃES - OAB:19451/MT

 Certifico para os devidos fins que nesta data procedi impulsionamento 

destes autos a fim de intimar os (as) advogados (as) constantes no polo 

passivo,que os autos encontran-se com vistas para manifestar quanto ao 

cálculo auferido nestes autos no prazo legal .

Jamil Ribeiro Pires

Auxiliar Judiciário

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87399 Nr: 2868-38.2009.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO JANGO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAILLA WEISE DE CAMPOS 

SILVA - OAB:20267/O MT

 Certifico para os devidos fins que nesta data procedi impulsionamento 

destes autos a fim de intimar os (as) advogados (as) constantes no polo 

passivo,que os autos encontran-se com vistas para manifestar quanto ao 

cálculo auferido nestes autos no prazo legal .

Jamil Ribeiro Pires

Auxiliar Judiciário

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 97611 Nr: 2681-93.2010.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADO DE SÃO PAULO/SP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZEU BISPO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO DOMINGUES 

FERNANDES - OAB:13.384/MT, MIGUEL DE CARVALHO FRANCO - 

OAB:3.498-A

 Certifico para os devidos fins que nesta data procedi impulsionamento 

destes autos a fim de intimar os (as) advogados (as) constantes no polo 

passivo,que os autos encontran-se com vistas para manifestar quanto ao 

cálculo auferido nestes autos no prazo legal .

Jamil Ribeiro Pires

Auxiliar Judiciário

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 193855 Nr: 10659-48.2015.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO PEREIRA DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO GERALDO 

COUTINHO HORN - OAB:13.522-B MT

 Certifico para os devidos fins que nesta data procedi impulsionamento 

destes autos a fim de intimar os (as) advogados (as) constantes no polo 

passivo,que os autos encontran-se com vistas para manifestar quanto ao 

cálculo auferido nestes autos no prazo legal .

Jamil Ribeiro Pires

Auxiliar Judiciário

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 227843 Nr: 12733-07.2017.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNALDO MOREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KÉLCIO JUNIOR GARCIA - 

OAB:8169/MT, LUCINÉIA GOMES - OAB:18990/MT

 Certifico para os devidos fins que nesta data procedi impulsionamento 

destes autos a fim de intimar os (as) advogados (as) constantes no polo 

passivo,que os autos encontran-se com vistas para manifestar quanto ao 

cálculo auferido nestes autos no prazo legal .

Jamil Ribeiro Pires

Auxiliar Judiciário

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 231071 Nr: 1798-68.2018.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVERTON CÂNDIDO GOMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVERALDO BATISTA 

FILGUEIRA JUNIOR - OAB:11988/MT

 Certifico para os devidos fins que nesta data procedi impulsionamento 

destes autos a fim de intimar os (as) advogados (as) constantes no polo 
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passivo,que os autos encontran-se com vistas para manifestar quanto ao 

cálculo auferido nestes autos no prazo legal .

Jamil Ribeiro Pires

Auxiliar Judiciário

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 232885 Nr: 2999-95.2018.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO CONTARDI DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANIBAL FELICIO GARCIA 

NETO - OAB:11443, MARCELO FELICIO GARCIA - OAB:7297, MARCOS 

ANTONIO DOS SANTOS - OAB:24501/MT

 Certifico para os devidos fins que nesta data procedi impulsionamento 

destes autos a fim de intimar os (as) advogados (as) constantes no polo 

passivo,que os autos encontran-se com vistas para manifestar quanto ao 

cálculo auferido nestes autos no prazo legal .

Jamil Ribeiro Pires

Auxiliar Judiciário

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 242708 Nr: 9657-38.2018.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ PAULO FRANCISCO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BARBARA MARIA LIMA 

PEREIRA - OAB:22212, MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR - OAB:14374

 Certifico para os devidos fins que nesta data procedi impulsionamento 

destes autos a fim de intimar os (as) advogados (as) constantes no polo 

passivo,que os autos encontran-se com vistas para manifestar quanto ao 

cálculo auferido nestes autos no prazo legal .

Jamil Ribeiro Pires

Auxiliar Judiciário

Comarca de Diamantino

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001410-54.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAIR TEREZINHA SZIMANSKI CHASSOT (RÉU)

 

INTIMAÇÃO Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento 

a norma 1.17.4.7 da seção 17 do capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI 

do NCPC, bem como nos termos contidos no provimento n. 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, por meio de seus 

procurador, para que efetue o pagamento de diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, por meio do sistema CPD, cujo 

acesso se dá através do sitio eletrônico www.tjmt.jus.br - aba “emissão 

de guias online”, aportando-se aos autos o comprovante de pagamento a 

fim de que seja possibilitado o cumprimento do mandado pelo (a) Sr(a) 

oficial de justiça. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

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

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001414-91.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

FRONTEIRA COM DE CEREAIS E REP DE PROD AGROP LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOICYLENE RUFINA SILVA GUIMARAES OAB - MT15873/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIDNEY ALEXANDRE PICOLOTO (REQUERIDO)

ROSANA SCHAEDLER PICOLOTO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento 

a norma 1.17.4.7 da seção 17 do capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI 

do NCPC, bem como nos termos contidos no provimento n. 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, por meio de seus 

procurador, para que efetue o pagamento de diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, por meio do sistema CPD, cujo 

acesso se dá através do sitio eletrônico www.tjmt.jus.br - aba “emissão 

de guias online”, aportando-se aos autos o comprovante de pagamento a 

fim de que seja possibilitado o cumprimento do mandado pelo (a) Sr(a) 

oficial de justiça. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

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

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001415-76.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ESTERLINA APARECIDA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLLYANA JOAQUIM MORAIS COSTA OAB - MT18792/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1001415-76.2018.8.11.0005. 

REQUERENTE: ESTERLINA APARECIDA DE ARRUDA REQUERIDO: BANCO 

DO BRASIL SA Vistos etc. Considerando que não houve tempo hábil para 

o cumprimento da carta precatória, uma vez que foi encaminhada na data 

de 22/11/2018 e a audiência ocorreu na data de 27/11/2018, determino a 

devolução da presente missiva ao juízo deprecante com as devidas 

cautelas e nossas homenagens. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Diamantino, 29 de novembro de 2018. André 

Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001416-61.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ESTERLINA APARECIDA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLLYANA JOAQUIM MORAIS COSTA OAB - MT18792/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1001416-61.2018.8.11.0005. 

REQUERENTE: ESTERLINA APARECIDA DE ARRUDA REQUERIDO: BANCO 

DO BRASIL SA Vistos etc. Considerando que não houve tempo hábil para 

o cumprimento da carta precatória, uma vez que foi encaminhada na data 

de 22/11/2018 e a audiência ocorreu na data de 27/11/2018, determino a 

devolução da presente missiva ao juízo deprecante com as devidas 

cautelas e nossas homenagens. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Diamantino, 29 de novembro de 2018. André 

Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001418-31.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO LOBO GUIMARAES OAB - DF14517 (ADVOGADO(A))

PAULO HENRIQUE ALVES BRAGA OAB - DF48137 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WIGNO MACHADO PARREIRA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento 

a norma 1.17.4.7 da seção 17 do capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI 
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do NCPC, bem como nos termos contidos no provimento n. 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, por meio de seus 

procurador, para que efetue o pagamento de diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, por meio do sistema CPD, cujo 

acesso se dá através do sitio eletrônico www.tjmt.jus.br - aba “emissão 

de guias online”, aportando-se aos autos o comprovante de pagamento a 

fim de que seja possibilitado o cumprimento do mandado pelo (a) Sr(a) 

oficial de justiça. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

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

Intimação Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS

Processo Número: 1001136-27.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

NEILA FATIMA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LORENA DE OLIVEIRA FERREIRA NATES OAB - MT23357/O 

(ADVOGADO(A))

FAUSTO DEL CLARO JÚNIOR OAB - MT11843-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 1001136-27.2017.8.11.0005. 

REQUERENTE: NEILA FATIMA DE ALMEIDA REQUERIDO: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A Vistos etc. Trata-se de Ação de Produção Antecipada de 

Prova de Exibição de Documentos ajuizada por NEILA FÁTIMA DE 

ALMEIDA em face de YMPACTUS COMERCIAL LTDA, ambas devidamente 

qualificadas. Aduz a requerente que firmou com a empresa requerida 

contrato de adesão para serviço de publicidade e comunicação na 

condição de “AD CENTRAL FAMILY”. Assevera que investiu valores 

aleatórios para aquisição de pacotes VOIP, recebendo espaço no sítio da 

contratada para que pudesse divulgar produtos de serviços, bem como 

intermediação, agenciamento e divulgação de propagandas e anúncios via 

internet. Afirma que realizava de forma assídua a divulgação dos produtos 

e serviços, bem como a intermediação, agenciamento e divulgação de 

propaganda e anúncios via internet, derivadas da atividade econômica da 

empresa. Ressalta que em 26/03/2013 ao tentar acessar o site para 

continuidade do trabalho que vinha exercendo, fora surpreendida com o 

bloqueio do acesso ao site. Alega que após pesquisas e boletins 

informativos, ficou constatado que foram bloqueadas as atividades da 

empresa requerida, sob suspeita de possível pirâmide financeira. Relata 

que foi impedida de ter acesso aos ganhos pactuados, pois todo ativo da 

empresa requerida encontra-se bloqueado. Informa que em sentença 

publicada na data de 17/09/2015, no Diário da Justiça Eletrônico do 

Tribunal de Justiça do Estado do Acre, ficou declarada a nulidade dos 

contratos celebrados, bem como a empresa requerida foi condenada a 

devolver os valores pagos e não restituídos aos divulgadores, através de 

liquidação de sentença. Assevera que tentou extrajudicialmente ter 

acesso aos extratos de contas que possuía com a empresa, contudo, não 

obteve êxito. Pugnou pela produção antecipada de prova de exibição de 

documentos para condenar a empresa requerida a exibir em juízo, no 

prazo de 5 dias, os extratos das contas que o requerente possuía. Instruiu 

a inicial com documentos. Foi indeferida a liminar de exibição de 

documentos (id. 9861500). No id. 12486843 foi certificado que decorreu o 

prazo da parte requerida sem que ela tenha apresentado contestação. Os 

autos vieram-me conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. O 

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

nos termos do inciso II do artigo 355 do NCPC, não havendo, salvo melhor 

juízo, a necessidade de dilação probatória. Como se vê no id. 12486843, a 

parte demandada foi citada e não apresentou contestação. Logo, 

DECRETO a revelia, nos termos do art. 344 do NCPC. No ponto, vale o 

adendo de que a presunção da veracidade dos fatos alegados pela parte 

demandante é relativa, cabendo ao magistrado buscar a formação de sua 

convicção diante de todos os elementos de prova constantes dos autos. 

Ressalta-se que a exibição de documento ou coisa visa acarrear ao 

processo a comprovação de fatos alegados pelo autor ou até mesmo pelo 

réu. Para conceituar e diferenciar literalmente documento e coisa, 

CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO assim ensina: (I) documento: “como fonte 

de prova, é todo ser composto de uma ou mais superfícies portadoras de 

símbolos capazes de transmitir idéias e demonstrar a ocorrência de fatos”, 

tais como “letras, palavras e frases, algarismos e números, imagens ou 

sons gravados e registros magnéticos em geral”; (II) coisa: “seres que 

trazem em si esses símbolos transmissores de comunicação visual, 

sonora ou mesmo sensitiva (vibrações)”, tais como “tatuagens que 

eventualmente demonstrem a ocorrência de fatos.” (DINAMARCO, Cândido 

Rangel, Instituições de direito processual civil, v.III, 4ª ed., rev., atual. e 

com remissões ao Código Civil de 2002, São Paulo, Malheiros, pág. 565). A 

partir da conceituação e a diferenciação de documento e coisa, 

vislumbra-se a possibilidade que o Magistrado detém de ordenar a 

exibição de documento ou coisa que encontre em poder das partes. 

Vejamos o que dispõe o art. 396 do NCPC: Art. 396. O juiz pode ordenar 

que a parte exiba documento ou coisa que se encontre em seu poder. 

Ademais, corroborando com o artigo mencionado acima, consta 

expressamente na legislação os requisitos que o pedido deve conter. 

Nesse sentido, o art. 397 do NCPC prevê: Art. 397. O pedido formulado 

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

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

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

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

existe e se acha em poder da parte contrária. In casu, verifica-se que os 

requisitos expressos no artigo 397 do NCPC estão devidamente 

preenchidos. No tocante ao requisito previsto no inciso I, do art. 397, 

ressalta-se que é dever do requerente definir os contornos do documento 

ou da coisa, não deixando quaisquer resquícios de dúvidas no tocante a 

documentação requerida, contudo, não se exige a perfeita 

individualização. Verifica-se o seguinte entendimento jurisprudencial: 

“Agravo de Instrumento - Insurgência contra decisão que considerou 

genérico o pedido contido na petição inicial - Inocorrência - A definição 

dos contornos daquilo que se pretende ver exibido é suficiente para a 

individualização do pedido - Inexistência de dúvidas quanto ã natureza da 

documentação a ser apresentada - Exegese do art.356, I do Código de 

Processo Civil - Recurso provido.” (TJ-SP - Agravo de Instrumento: AI 

990103449720 SP). Assim, mesmo que a individualização apresentada 

pela requerente não seja perfeita, a definição dos contornos daquilo que 

efetivamente ela pretende, resta devidamente demonstrada. Nesse 

seguimento, frisa-se que quanto ao segundo requisito, restou 

demonstrado que a exibição é necessária para o esclarecimento de fato 

controverso, que é pertinente e relevante para a solução do litígio. Consta 

dos autos que a parte autora pactuou contrato de adesão com a requerida 

e que prestava serviços a mesma, contudo, só possuía o login da conta, 

conforme mencionado na inicial. Frisa-se que a requerida deve ser 

compelida a apresentar todos os extratos referentes a conta de cada 

divulgador. Vejamos entendimento jurisprudencial: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – YMPACTUS/TELEXFREE 

–DESPACHO DETERMINANDO AO AUTOR DA EXECUÇÃO QUE FAÇA 

PROVA DO VÍNCULO ENTRE AS PARTES - DOCUMENTOS 

COMPROBATÓRIOS – FACILIDADE DE PRODUÇÃO PELA PARTE 

DEMANDADA – TEORIA DINÂMICA DA DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA 

PROVA – ART. 373, § 1º, DO CPC – APLICABILIDADE –DECISÃO 

REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. No caso 

Ympactus/Telexfree, a documentação necessária para o 

divulgador/apelante fazer prova do vínculo negocial e, por conseguinte, do 

suposto dano causado pela empresa, está adstrita ao acesso à página da 

internet, por se tratar de procedimento realizado completamente por meio 

da loja virtual, cuja página encontra-se bloqueada por ordem judicial. Não 

obstante a lei processual civil adote a distribuição estática do ônus da 

prova, por certo o mesmo caderno processual reconhece a necessidade 

de, em determinadas situações, afastar-se a rigidez da partilha estática do 

ônus legal da prova, adotando critério mais flexível, a que a doutrina 

denomina ÔNUS DINÂMICO DA PROVA, atribuindo-o, de maneira diversa 

do sistema ordinário da lei, à parte que realmente esteja em condições de 

melhor esclarecer os fatos relevantes da causa (CPC/2015, art. 373, § 

1º), ou seja, cabe o ônus da prova à parte que apresentar maior facilidade 

em produzir a prova. Se os requerentes que não possuem provas para 

demonstrar o vínculo com a empresa e o prejuízo advindo do negócio 

realizado (investimento) poderão ingressar normalmente com a ação de 

liquidação de sentença, em que a Ympactus/Telexfree será compelida a 

apresentar todos os extratos referentes à conta de cada divulgador, sob 

pena de se admitir como verdadeiros os cálculos apresentados no 

ingresso de cada ação”. (MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/08/2018, 

Publicado no DJE 21/08/2018). Por fim, em relação ao último requisito 

contido no art. 397 do NCPC, restou demonstrado que de fato a parte 
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requerida possui os referidos extratos. Ademais, os documentos 

requeridos pela parte autora não são capazes de lesar o direito da parte 

requerida. Desta forma, restam preenchidos os requisitos para a 

propositura do pedido de exibição de documentos. Vale ressaltar que os 

documentos pleiteados pela parte requerente são imprescindíveis para 

que ela receba os valores pagos e não restituídos pela parte requerida, 

sendo a via cautelar o instrumento legal para alcançar o pleito. Vejamos o 

que a jurisprudência dispõe nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INDICAÇÃO DA AÇÃO 

PRINCIPAL A SER AJUIZADA. DESNECESSIDADE. A via cautelar é o 

instrumento legal que dispõe a parte para alcançar o direito pretendido, 

uma vez que terá acesso ao contrato firmado com o banco agravado, 

oportunidade em que poderá avaliar a conveniência de ingressar com a 

ação judicial a partir do conhecimento prévio acerca dos fatos. O caráter 

satisfativo da ação cautelar de exibição de documentos torna 

desnecessário que a parte indique o nome da lide principal a ser ajuizada. 

AGRAVO MONOCRATICAMENTE PROVIDO.”(Agravo de Instrumento Nº 

70062463849, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Guinther Spode, Julgado em 05/11/2014). Portanto, se mostra 

devida a exibição dos documentos pleiteados pela parte requerente. Ante 

o exposto, ACOLHO a pretensão deduzida na inicial e JULGO 

PROCEDENTE o pedido da autora, razão porque: A) DETERMINO a exibição 

dos extratos das contas que a parte requerente possuía com a parte 

requerida. CONDENO a parte requerida ao pagamento dos honorários 

advocatícios, arbitrados esses em 10% sobre o valor da causa, na forma 

do § 2º do art. 85 do NCPC. Em consequência, JULGO EXTINTO o feito com 

resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do NCPC. P.R.I.C. Após o 

trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. 

Diamantino, 26 de novembro de 2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001423-53.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VICENTE RIBEIRO DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1001423-53.2018.8.11.0005. 

EXEQUENTE: SICREDI CENTRO NORTE EXECUTADO: VICENTE RIBEIRO DA 

SILVA Vistos etc. Recebo a inicial e seus respectivos documentos. 

CITE(M)-SE o(s) executado(s), para que, no prazo de 03 (três) dias, 

efetue(m) o pagamento da dívida (art. 829, NCPC), acrescida das custas 

processuais e honorários advocatícios, sendo que em relação a esses 

FIXO em 10% sobre o valor da causa e, caso de integral pagamento no 

prazo, a verba honorária será reduzida pela metade, cientificando-o(s), 

ainda, a(s) parte(s) devedora(s) de que dispõe(m) do prazo de 15 

(quinze) dias para interposição de embargos de devedor, independente da 

segurança do Juízo. Alternativamente, no lugar dos embargos, mediante o 

depósito de trinta por cento do valor total executado, poderá ser requerido 

o parcelamento do restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas 

de correção monetária e de juros de um por cento ao mês. Fica(m) o(s) 

executado(s) advertido(s) que a rejeição dos embargos, ou, ainda, 

inadimplemento das parcelas, poderá acarretar na elevação dos 

honorários advocatícios, multa em favor da parte, além de outras 

penalidades previstas em lei. Não sendo efetuado o pagamento e, desde 

já, indicado bens à penhora, o oficial de justiça, munido da segunda via do 

mandado, procederá de imediato à penhora dos bens nomeados pelo(s) 

exequente(s) ou na sua falta, tantos bens quantos bastem para a garantia 

da execução, procedendo sua avaliação e, após, lavrando-se o 

respectivo auto e intimando o(s) executado(s) dos atos praticados. (§ 1º, 

art. 829, NCPC), na pessoa de seu(sua) advogado(a), ou, na falta deste, o 

seu representante legal, ou pessoalmente. Caso requerido penhora ‘on 

line’, desde já intime(m)-se a(s) parte(s) exequente(s) para acostar 

planilha atualizada do débito, para o procedimento. As citações, intimações 

e penhoras poderão realizar-se no período de férias forenses, ou nos 

feriados ou dias úteis mesmo antes das 6 e depois das 20 horas, 

observado o disposto no art.5º, inciso XI, da Constituição Federal. 

Intimem-se. Cite(m)-se. Intime(m)-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Diamantino, 29 de novembro de 2018. André 

Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001437-37.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOVAN GUSMAO DA SILVA (RÉU)

JOSE ERASMO DA COSTA (RÉU)

J ERASMO DA COSTA & J GUSMAO DA SILVA LTDA - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1001437-37.2018.8.11.0005. 

AUTOR(A): SICREDI CENTRO NORTE RÉU: J ERASMO DA COSTA & J 

GUSMAO DA SILVA LTDA - ME, JOSE ERASMO DA COSTA, JOVAN 

GUSMAO DA SILVA Vistos, etc. Faculto a parte autora a emenda da inicial 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento e 

consequentemente o cancelamento da distribuição (NCPC, 320 e 321), 

comprovar o pagamento integral das custas (item 2.14.2.1 da CNGC/MT). 

Decorrido o prazo ‘in albis’, certifique-se e venham-me os autos 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. Diamantino, 29 de 

novembro de 2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001441-74.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO J P LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO SCHABAT MENSCH OAB - MT25550/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS DANIEL DE SOUZA - ME (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento 

a norma 1.17.4.7 da seção 17 do capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI 

do NCPC, bem como nos termos contidos no provimento n. 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, por meio de seus 

procurador, para que efetue o pagamento de diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, por meio do sistema CPD, cujo 

acesso se dá através do sitio eletrônico www.tjmt.jus.br - aba “emissão 

de guias online”, aportando-se aos autos o comprovante de pagamento a 

fim de que seja possibilitado o cumprimento do mandado pelo (a) Sr(a) 

oficial de justiça. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

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

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 6701 Nr: 291-42.1999.811.0005

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sperafico da Amazonia s/a

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osmar Lance

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego Luiz Pasqualli - 

OAB:41.932/PR, Egberto Fantin - OAB:35.225/PR, Izabelle Epifanio - 

OAB:19915/O, Sara de Lourdes Soares Orione e Borges - 

OAB:4807-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aldorema Viana Reginato - 

OAB:3.500-B

 Ante o exposto, de oficio, DECLARO a prescrição da presente ação 

monitória, e julgo extinto o processo com resolução do mérito, na forma do 

art. 487, II, do CPC.Em razão desta sentença, anulo a penhora levada a 

efeito às fls. 85.Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, os quis fixo em 10% sobre o valor atualizado da 

causa, nos termos do art. 85, do CPC. PRIC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 85255 Nr: 565-49.2012.811.0005

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eugênio Rossi

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernanda Samira Payão Franco 

- OAB:239437, Marcos Campos Dias Payão - OAB:OAB/SP 96057

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:12.208-A

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fls. 387.

Decorrido o prazo, intime-se a parte requerente para se manifestar acerca 

do laudo pericial.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 14453 Nr: 591-96.2002.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cirso Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora HSBC Seguros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leandro Parma Timidati - 

OAB:21.318

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Pouso Miranda - 

OAB:

 Vistos etc.

Intime-se o procurador originário do exequente e o patrono substabelecido 

para se manifestar acerca da petição de fls. 316/322, no prazo legal.

Após, voltem os autos conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 45161 Nr: 1819-28.2010.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Waldocir Stefeni

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sontag Comércio e Representações Ltda, Erico 

Sontag

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Waldocir Stefani - OAB:MT 

3.553-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Persio Oliveira Landim - 

OAB:12.295/MT

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de parte exequente, para 

providenciar, no prazo de 05 (cinco) dias, o pagamento de diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, a Guia de Recolhimento deverá ser tirada no site do 

TJMT, www.tjmt.jus.br. (em serviços - > guias - > Diligência - > Emissão 

de guia de diligência), conforme Provimento 07/2017 - CGJ, referente aos 

dados abaixo especificado:

Nome do(s) executado(s): Sontag Comércio e Representações

 Finalidade da Diligência: Penhora e intimação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 108796 Nr: 1954-30.2016.811.0005

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F B Conte, Felipe Batista Conte

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Assis Rosa - OAB:12809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o autor para se manifestar acerca da certidão de fls.101 adiante 

transcrita, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Certifico que o Executado foi citado para no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetuar o pagamento do valor devido em execução, via mandado juntado 

às fls. 99/100, tendo decorrido o prazo legal sem que houvesse a 

comprovação do pagamento devido e/ou apresentado de Embargos

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 15583 Nr: 1796-63.2002.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa Agrícola Mista Vale do Piquiri Ltda - 

Coopervale

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celso Luiz Wonsoski, Nilza Maria Pedroso 

Wonsoski

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Araúz Filho - 

OAB:PR/27.171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte credora para que, no prazo de 05 (cinco) dias apresentar 

planilha atualizada do débito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 29883 Nr: 1035-90.2006.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos Altrão, Antônio Altrão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivaldir Paulo Muhl - 

OAB:14.573, Mirian Cristina Rahman Mühl - OAB:MT 4624

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de parte exequente, para 

providenciar, no prazo de 05 (cinco) dias, o pagamento de diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, a Guia de Recolhimento deverá ser tirada no site do 

TJMT, www.tjmt.jus.br. (em serviços - > guias - > Diligência - > Emissão 

de guia de diligência), conforme Provimento 07/2017 - CGJ, referente aos 

dados abaixo especificado:

Nome do(s) executado(s): José Carlos Altrão e AntônioAltrão

Finalidade da Diligência: Avaliação

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 131310 Nr: 3441-64.2018.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Casas Uberlândia Importação e Exportação Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulino dos Anjos Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio de Vicente Borges - 

OAB:43876, Fabiana Mendes Cintra Machado - OAB:34055/GO, Luiz 

Antonio Faria de Souza - OAB:10.531/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Persio Oliveira Landim - 

OAB:12.295/MT

 Intimo o requerido da r. decisão de fls. 41/41 verso, adiante transcrita:

Vistos etc.Recebo a inicial e seus respectivos documentos.A despeito do 

pedido liminar efetuado pela parte requerente, este juízo se reserva para 

apreciar o pedido após a resposta do demandado.Neste sentido, valiosa 

se mostra a lição de Antônio Cláudio da Costa Machado, in ‘Tutela 

Antecipada’, ao afirmar, ‘in verbis’:“Verificando o juiz que, apesar de 

escorado no ‘fundado receio de dano’ ou no ‘justificado receio de 

ineficácia do provimento final’, o direito deduzido pelo autor não corre risco 

de perecimento imediato apenas pela ocorrência da citação do réu, nada 

impede que o órgão de jurisdição afirme tal circunstância, ao despachar a 

inicial, e declare que vai apreciar o requerimento de tutela antecipada após 

a contestação.”A propósito: "AGRAVO DE INSTRUMENTO- ANTECIPAÇÃO 

DE TUTELA - ANÁLISE APÓS FORMADA A RELAÇÃO PROCESSUAL COM 

A CITAÇÃO DA PARTE REQUERIDA - POSSIBILIDADE. Pode o juiz deixar 

para analisar o pedido de antecipação de TUTELA após oportunizar à 

parte ré o contraditório e a ampla defesa desde que não se mostre ainda 

clara a situação.” (TJ/MG - AI nº 1.0145.07.402841-9/001 - 14ª Câmara 

Cível - Rel. Des. Valdez Leite Machado - j. 14/11/2007 - DJ. 

04/12/2007).Designo audiência de conciliação e mediação para o dia 20 de 

fevereiro de 2019, às 12:30 horas.Intimem-se as partes litigantes por meio 

de seus procuradores para comparecerem em audiência.Encaminhem-se 

os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania 

(CEJUSC), para realização do ato, nos termos do artigo 334 e seguintes do 

Novo Código de Processo Civil.

Alcançada a composição entre os litigantes, conclusos para homologação.

Caso não alcançada a composição em audiência, a parte demandada 

deverá sair da audiência, citada para, querendo, e no prazo legal, 

apresentar resposta, devendo constar no mandado a advertência 
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constante no artigo 344 do Novo Código de Processo Civil.

Em manifestando-se os litigantes, expressamente o desinteresse na 

composição consensual (art. 334, § 4º, inciso I, NCPC), não haverá a 

realização da audiência, e nesse caso, a parte demandada deverá, no 

prazo legal, apresentar resposta, devendo, ainda, constar no mandado a 

advertência constante no artigo 344 do Novo Código de Processo Civil.

Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às Providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 131234 Nr: 3388-83.2018.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aldorema Terezinha Viana Reginato

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Moisés Orides da Silveira, Maria de Campos 

Luz Silveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aldorema Viana Reginato - 

OAB:3.500-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria de Campos Luz 

Silveira - OAB:13604-A/PA

 Intimo os executados para efetuar o pagamento da dívida no prazo de 

15(quinze)dias, nos termos da decisão de fls 13/14, § 2º e 3º adiante 

transcritos: .... Intime(m)-se a(s) parte(s) requerida(s), para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento do valor devido em relação aos 

honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 523 do Novo 

Código de Processo Civil e, transcorrido o prazo, querendo apresente 

impugnação (art. 525, NCPC);

Faça-se constar na intimação supra que, não havendo o pagamento no 

prazo fixado, incidirão, sob o montante da condenação multa no 

percentual de 10% (dez por cento), e também verbas honorárias no 

percentual de 10% (dez por cento), específicas desta fase de 

cumprimento de sentença, forte do §1º, do art. 523, do Novo Código de 

Processo Civil;

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 11341 Nr: 1328-70.2000.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de José Capeleto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bunge Alimentos S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Gildo Capeletto - OAB:7288-A, Rui Barbosa Gamon 

- OAB:7763

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arnaldo Silva Araujo - 

OAB:13840/MT, Fábio Schneider - OAB:5238, Osmar Schneider - 

OAB:2152-B/MT, Paulo Fernando Schneider - OAB:4591

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MARCOS WAGNER 

SANTANA VAZ, para devolução dos autos nº 1328-70.2000.811.0005, 

Protocolo 11341, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84316 Nr: 3487-97.2011.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fundo de Invest.Direitos Creditórios Não-Padronizados 

PCG-Brasil Mlticarteira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandre Laurentino da Silva

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

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte credora para retirar o o edital de citação a fim de ser 

publicado no jornal de grande publicação, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 121881 Nr: 4034-30.2017.811.0005

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Wilson Ferreira de Miranda, Cleide Maria de 

Almeida Manrique

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Marcos Roberto Manrique, 

Roosevelt Ferreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Wagner Santana Vaz - 

OAB:14783/MT, Maycon Tadeu Lamim - OAB:OAB/MT 16.012

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:, Maycon Tadeu Lamim - OAB:OAB/MT 16.012

 Intimo o embargante para que, querendo no prazo de 15 (quinze) dias 

apresente impugnação impugnação a contestação de fls. 55/57.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 108641 Nr: 1871-14.2016.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Via Fértil Produtos Agropecuários Limitada

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adenilson Pereira Santiago, Eliane Malaquias 

da Silva Santiago

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lais Alessandra Moreira 

Pazuch - OAB:13291/MT, Luiz Orione Neto - OAB:3.606/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, recolher as taxas 

e custas de preparo da carta precatória.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31062 Nr: 1883-77.2006.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wellington Ribeiro Rangel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de parte exequente, para 

providenciar, no prazo de 05 (cinco) dias, o pagamento de diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, a Guia de Recolhimento deverá ser tirada no site do 

TJMT, www.tjmt.jus.br. (em serviços - > guias - > Diligência - > Emissão 

de guia de diligência), conforme Provimento 07/2017 - CGJ, referente aos 

dados abaixo especificado:

Nome do(s) executado(s): WELLINGTON RIBEIRO RANGEL

Localidade: BAIRRO BELA VISTA, ALTO PARAGUAI - MT

Finalidade da Diligência: AVALIAÇÃO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 20212 Nr: 2562-82.2003.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de José Capeleto, José Ezidio Borim Capeleto., 

Gomagril - Gotardo Máquinas Agrícolas Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gomagril - Gotardo Máquinas Agrícolas Ltda, 

Espólio de José Capeleto, José Ezidio Borim Capeleto.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gildo Capeletto - OAB:7288-A, 

Joacir Jolando Neves - OAB:3610-B, Viviane Anne Diavan - 

OAB:6661/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gildo Capeletto - 

OAB:7288-A, Joacir Jolando Neves - OAB:3610-B, Viviane Anne 

Diavan - OAB:6661/MT

 Intimo às partes para manifestar acerca do Laudo Pericial de fls. 

1128/1202, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 96231 Nr: 3223-75.2014.811.0005

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

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

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Vanda Maria Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIVALDO PIMENTA DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ANTONIO MENDES DA 

SILVA - OAB:12433

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:

 Intimo o Autor para, impugnar, querendo, a contestação apresentada às 

fls. 98/99, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41551 Nr: 2229-23.2009.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Berilo dos Santos, Juliano Higino da Silva Júnior, 

Dagoberto Mariano Bernardi, Josemar Carmerino dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laurinda Maranha, Sérgio da Silva Ramos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Carmerino dos Santos - 

OAB:MT 7072

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivaldir Paulo Muhl - 

OAB:14.573, Karina Cordeiro Marcondes Gonzaga - OAB:10047, 

Mirian Cristina Rahman Mühl - OAB:MT 4624, Tercio Bende 

Rodrigues - OAB:9460/MT

 Intimo os Credores para juntarem a planilha atualizada do débito do débito, 

no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 27207 Nr: 1346-18.2005.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edir Braga Júnior, João Roberto Ziliani

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dejair Roberto Liu, Marileide Dias Liu

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edir Braga Júnior - 

OAB:4735/MT, João Roberto Ziliani - OAB:MT/ 644

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dejair Roberto Liu Junior - 

OAB:10.777, João Clóvis Antoniacomi - OAB:3407-MT

 Intimo o exequente para no prazo de 5 dias providencie o recolhimento 

das custas de distribuição da carta precatória de avaliação e intimação a 

ser encaminhada a comarca de Nobres-MT, devendo acessar o sitio do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso através do www.tjmt.jus.br na aba 

(SERVIÇOS - GUIAS-PRIMEIRA INSTANCIA- CARTA PRECATÓRIA), 

fazendo juntar aos autos comprovante do pagamento.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 38289 Nr: 3127-70.2008.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleidi Rosangela Hetzel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FMC do Brasil Indústria e Comércio Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cleidi Rosângela Heztel - 

OAB:8244

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flavio Merenciano - 

OAB:35121/PR

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): FMC DO BRASIL INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO LTDA., CNPJ: 48122295000103. atualmente em local incerto e 

não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO da requerida FMC DO BRASIL INDUSTRIA E 

COMERCIO LTDA para, prazo legal, CONSTITUA NOVO PATRONO, SOB 

PENA DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO A SUA REVELIA.

Despacho/Decisão: Vistos etc.Compulsando os autos, verifico que o 

advogado da parte requerida renunciou ao mandato que lhe foi outorgado, 

conforme faculta o art. 112 do Novo Código de Processo Civil.Assim, em 

vista do que dispõe os art. 103 do mesmo ‘codex’, determino a intimação 

da parte requerida por AR e também via edital no prazo de 20 (vinte) dias, 

para que constitua novo patrono, sob pena de prosseguimento do feito à 

sua revelia.Estabelece o art. 76, II do NCPC, ‘in verbis’: "Art. 76.Verificada 

a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, 

o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja 

sanado o vício.§ 1o Descumprida a determinação, caso o processo esteja 

na instância originária: (...)II - o réu será considerado revel, se a 

providência lhe couber; (...)”Após a intimação do réu, proceda-se à 

suspensão do processo pelo prazo de 20 dias.Decorrido o prazo, 

certifique-se.Após, voltem-me os autos conclusos.Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.Às providências.

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

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

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

digitei.

Diamantino, 08 de novembro de 2018

Debora Cristina Campos Oliveira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1001443-44.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

CEZAR ANTUNES MOSSO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SCHWAB MATOZO OAB - MT0005849A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE DIAMANTINO (IMPETRADO)

 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Vistos, etc. Cuida-se de mandado de 

segurança com pedido liminar inaudita altera parte impetrado por CEZAR 

ANTUNES MOSSO em face do MUNICÍPIO DE DIAMANTINO, representado 

pelo Prefeito Municipal, Sr. EDUARDO CAPISTRANO DE OLIVEIRA, já 

qualificados nos autos. Em síntese, alega violação á princípios da 

administração pública, requerendo, liminarmente, a anulação do Edital de 

Concurso Público nº 001/2018, bem como seja suspensa a realização de 

provas objetivas designada em razão da exiguidade de prazo entre o 

término da inscrição e a data prevista da prova objetiva. Breve relato. 

Decido. Para a concessão de medida liminar em mandado de segurança 

devem concorrer 02 (dois) requisitos legais, quais sejam: a) que haja 

relevância dos motivos ou fundamentos em que se assenta o pedido 

inicial; e b) que haja possibilidade da ocorrência de lesão irreversível ao 

direito do impetrante, ou dano de difícil reparação, seja de ordem 

patrimonial, funcional ou moral, se for mantido o ato coator até a sentença 

final, ou se o provimento jurisdicional instado só lhe for reconhecido na 

sentença final de mérito. Em análise do presente caso, através da 

cognição sumária, que é própria deste momento, constata-se que não se 

faz presente a fumaça do bom direito, ou seja, a comprovação dos 

motivos que ensejam o pedido inicial. Tal se dá pelo fato de que não há 

nos autos elemento de prova a comprovar qualquer arbitrariedade ou 

ilegalidade que estaria supostamente sendo levada a efeito pelo impetrado, 

feridora, portanto, de direito líquido e certo pertencente ao impetrante. No 

caso dos autos, verifica-se que o edital do concurso público em questão 

prevê o prazo de 41 (quarenta e um) dias entre a publicação do edital e a 

aplicação da prova objetiva, 22/10/2018 e 02/12/2018, respectivamente. 

Considerando as datas e os prazos do edital, não verifico violação a 

Princípios da Administração Pública, pois a meu ver, encontram-se 

abarcados nos termos da razoabilidade, não se tratando de prazo ínfimo 

ou exíguo. Por todo o exposto, observa-se não ser razoável a 

anulação/suspensão do concurso público nº 001/2018, bem como da 

realização das provas objetivas, sobretudo por não se detectar, em 

análise superficial, ilicitudes/ilegalidades a serem reparadas, mesmo sob o 

princípio da razoabilidade. Diante disto, INDEFIRO a medida liminar. 

NOTIFIQUE-SE o impetrado, enviando-lhe cópias da inicial e dos 

documentos, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as 

informações (art. 7, inc. I, da Lei nº 12.016/2009). Se as informações 

vierem acompanhadas de documentos, intime-se o impetrante para 

manifestar-se, em 05 (cinco) dias. Dê ciência do feito ao órgão de 

representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia 

da inicial, para que, querendo, ingresse no feito (art. 7º, inc. II, da Lei nº 

12.016/2009). Após, colha-se o parecer do Ministério Público Estadual (art. 

12, da Lei nº 12.016/2009). Intime-se. Cumpra-se. Diamantino/MT, 29 de 

novembro de 2018. RAUL LARA LEITE Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL
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Processo Número: 1001757-24.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE DIAMANTINO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALCIDES MANTELLI (EXECUTADO)

 

Intimo o patrono do Autor para querendo impugnar a Contestação 

apresentada

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 123511 Nr: 217-21.2018.811.0005

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DdPM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Davi Marques - OAB:14678

 INTIMAÇÃO do advogado do requerido, para cientificá-lo da audiência de 

conciliação/mediação desiganada para o dia 07/12/2018 às 15:00 horas, 

no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de 

Diamantino-MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88157 Nr: 446-54.2013.811.0005

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAdMS, MAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Albino Carlos Krizizanowski - 

OAB:7.231, Francys Ricardo Menegon - OAB:13640-A, Izabelle 

Epifanio - OAB:19915/O, Jorge Antonio Krizizanowski - OAB:15.618

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora para que, se manifeste acerca da 

Certidão "Certifico que, às fls. 111, aportou aos autos a petição da parte 

autora datada de 20 de julho de 2018 informando que o procedimento de 

georreferenciamento da área já encontrava-se em execução. Porém, até a 

presente data nada foi juntado aos autos", no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 123511 Nr: 217-21.2018.811.0005

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DdPM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Davi Marques - OAB:14678

 Código n. 123511

DESPACHO

Vistos, etc.

 Ante o teor de fls. 22/23, determino a REMESSA do presente feito ao 

CEJUSC para fins de designação de audiência de conciliação/mediação de 

acordo com a pauta do conciliador.

 Após, com a juntada do termo de acordo, tornem-se os autos conclusos 

para deliberação.

 Ciência ao MPE.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se com urgência.

 Às providências.

Diamantino/MT, 08 de novembro de 2018.

 RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 41219 Nr: 1953-89.2009.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Roberto do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eder Pereira de Assis - 

OAB:8066/MT

 ATA DE AUDIÊNCIA

Dia 27 de novembro de 2018, às 17h00min.

 Código n. 41219

Autos n. 1953-89.2009.811.0005

Autor(s): Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Réu(s): Paulo Roberto do Nascimento

I - PRESENTES: O Juiz de Direito, Dr. Raul Lara Leite; a representante do 

Ministério Público, Dra. Gileade Pereira Souza Maia, o Advogado, Dr. Eder 

Pereira Assis; o denunciado, Paulo Roberto do Nascimento e as 

testemunhas, Genivaldo Pereira Oliveira e Waldir Pego de Souza.

 II - OCORRÊNCIAS: aberta a audiência, feito o pregão, restou constatada 

a presença das partes e autoridades acima mencionadas. Realizou-se a 

oitiva da testemunha Genivaldo Pereira Oliveira e, após, o interrogatório do 

denunciado. Registre-se que a gravação observou o disposto no 

Provimento 71/2008 da Corregedoria Geral da Justiça. O Advogado 

desistiu da oitiva da testemunha Waldir Pego de Souza.

III - DELIBERAÇÃO: Em seguida, o MM. Juiz proferiu a seguinte DECISÃO: 

Vistos, etc. Homologo a desistência da oitiva da testemunha Waldir Pego 

de Souza. Declaro encerrada a instrução processual e concedo as partes 

prazo para apresentação das alegações finais nos termos do artigo 403, 

§3º, do Código de Processo Penal. Às providências. NADA MAIS. 

Encerrou-se esta audiência, sendo que os presentes assinam a ata por 

mim redigida e saem intimados, _________ Karla Gabrielle de Almeida, 

Estagiária.

Raul Lara Leite

Juiz de Direito

Gileade Pereira Souza Maia

Promotora de Justiça

Eder Pereira Assis

Advogado

Paulo Roberto do Nascimento

Denunciado

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 101506 Nr: 2241-27.2015.811.0005

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adnei Carlos Martins da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aldorema Viana Reginato - 

OAB:3.500-B, Miguel Viana Reginato - OAB:11662/MT

 ATA DE AUDIÊNCIA

Dia 28 de novembro 2018, às 14h00min.

Código n. 101506

Autos n. 2241-27.2015.811.0005

Autor(s): Ministério Público do Estado De Mato Grosso

Reeducando: Adnei Carlos Martins da Silva

I - PRESENTES: O Juiz de Direito, Dr. Raul Lara Leite; a representante do 

Ministério Público, Dra. Gileade Pereira Souza Maia.

II - OCORRÊNCIAS: aberta a audiência, feito o pregão, restou constatada a 

presença das autoridades acima mencionadas. A representante do 

Ministério Público manifestou-se: “Considerando que o reeducando não 

apresentou comprovante de endereço nesta comarca, bem como deixou 

de comparecer a presente solenidade sem apresentar justificativa. 

Considerando ainda que consta nos autos informações de que o 

reeducando atualmente reside no endereço: Elton Luiz Palaoro, n.° 20, São 

Miguel, Castelo dos Sonhos/PA, comunidade pretendente a Comarca de 

Novo progresso/PA, conforme informações de fl. 180-verso, o Ministério 

Público requer a remessa do presente executivo de Pena para a Comarca 

mencionada, juízo competente para fiscalização do cumprimento da Pena”.

III - DELIBERAÇÃO: Em seguida, o MM. Juiz proferiu o seguinte DESPACHO: 

“Vistos, etc. Faço os autos conclusos para deliberação. Às providências.” 

NADA MAIS. Encerrou-se esta audiência, sendo que os presentes 

assinam a ata por mim redigida, ________ Karla Gabrielle de Almeida, 

Estagiária.

Raul Lara Leite
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Juiz de Direito

Gileade Pereira Souza Maia

Promotora de Justiça

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 102444 Nr: 2719-35.2015.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Schwab Mattozo - 

OAB:5.849, Sócrates Gil Silveira Melo - OAB:2269-MT

 ATA DE AUDIÊNCIA

Dia 27 de novembro de 2018, às 16h00min.

 Código n. 102444

Autos n. 2719-35.2015.811.0005

Autor(s): Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Réu(s): Ronicley de Oliveira

 I - PRESENTES: O Juiz de Direito, Dr. Raul Lara Leite; a representante do 

Ministério Público, Dra. Gileade Pereira Souza Maia, o Advogado, Dr. 

Rodrigo Schwab Mattozo; o denunciado, Ronicley de Oliveira; a vítima, 

Sueli Auxiliadora dos Santos e a testemunha, Kleber dos Santos Almeida.

 II - OCORRÊNCIAS: aberta a audiência, feito o pregão, restou constatada 

a presença das partes e autoridades acima mencionadas. Realizou-se a 

oitiva da vítima Sueli Auxiliadora dos Santos e da testemunha, Kleber dos 

Santos Almeida e, após, o interrogatório do denunciado. Registre-se que a 

gravação observou o disposto no Provimento 71/2008 da Corregedoria 

Geral da Justiça. A representante do Ministério Público desistiu da oitiva da 

testemunha Orlandinho Macedo. O Advogado desistiu da oitiva da 

testemunha Eli da Silva Sampaio.

III - DELIBERAÇÃO: Em seguida, o MM. Juiz proferiu a seguinte DECISÃO: 

Vistos, etc. Homologo a desistência da oitiva das testemunhas Orlandinho 

Macedo e Eli da Silva Sampaio. Declaro encerrada a instrução processual 

e concedo as partes prazo para apresentação das alegações finais nos 

termos do artigo 403, §3º, do Código de Processo Penal. Às providências. 

NADA MAIS. Encerrou-se esta audiência, sendo que os presentes 

assinam a ata por mim redigida e saem intimados, _________ Karla 

Gabrielle de Almeida, Estagiária.

Raul Lara Leite

Juiz de Direito

Gileade Pereira Souza Maia

Promotora de Justiça

Rodrigo Schwab Mattozo

Advogado

Ronicley de Oliveira

Denunciado

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 96058 Nr: 3138-89.2014.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:

 Código n. 96058

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

Vistos etc.

 Ante o teor da certidão de fl. 121, recebo o recurso de apelação, nos 

termos do artigo 597 do CPP (fls. 113/120).

 Tendo em vista que já houve apresentação das respectivas 

contrarrazões (fls. 122/125), remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de 

justiça, com as nossas homenagens.

Às providências.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Diamantino/MT, 29 de novembro de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 121066 Nr: 3698-26.2017.811.0005

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joel Manfrin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Cristofolini - 

OAB:15.882/MT

 (...) DECISÃO: Vistos, etc. Considerando a natureza do delito cuja pena 

mínima cominada é inferior a 01 (um) ano, bem como o antecedente do 

acusado JOEL MANFRIN, revelando que o mesmo mantém sua 

primariedade, entendo pela viabilidade do benefício. Assim, presentes os 

demais requisitos que autorizam a suspensão condicional do processo, 

nos termos do art. 89 da lei 9.099/95, concedo a suspensão do processo 

pelo prazo de dois anos e acolho a proposta formulada pela representante 

do Ministério Público com fundamento no art. 89 da Lei 9.099/95, via de 

consequência, HOMOLOGO A SUSPENSÃO do processo movido contra 

JOEL MANFRIN, por dois anos, sendo que o acusado ficará sujeito ao 

período de prova, pelo prazo de 02 (dois) anos sob as seguintes 

condições: 1) não praticar nova infração penal; 2) proibição de 

ausentar-se da Comarca por mais de 30 (trinta) dias, sem prévia 

autorização do Juízo; 3) comparecimento pessoal e obrigatório a juízo, 

trimestralmente, para informar e justificar suas atividades; 4) Doação da 

fiança recolhida na fase inquisitiva em prol de uma entidade pública ou 

privada com fins sociais, devendo o valor ser depositado na conta única 

do tribunal, vinculado a diretoria deste juízo, para posterior 

encaminhamento a uma entidade pública ou privada com fins sociais; 5) 

Não frequentar bares, boates, prostibulo e ambientes congêneres; 6) Não 

alterar seu endereço, se prévia comunicação a este juízo. Expirado o 

prazo sem revogação, que voltem os autos conclusos para que seja 

declarada extinta a punibilidade do denunciado. Aguarde-se o presente 

feito em cartório para o cumprimento das condições legais. Às 

providências. Cumpra-se. Expeça-se o necessário”. NADA MAIS. 

Encerrou-se esta audiência, sendo que os presentes assinam a ata por 

mim redigida e saem intimados, _________ Karla Gabrielle de Almeida, 

Estagiária.Raul Lara LeiteJuiz de DireitoGileade Pereira Souza 

MaiaPromotora de JustiçaGilberto CristofoliniAdvogadoJoel ManfrinRéu

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 103157 Nr: 3037-18.2015.811.0005

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TCAM, TEAM, RAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduarda Sthefani Zeilinger - 

OAB:21692/O, Wiran da Silva - OAB:11.861

 Código n. 103157

DESPACHO

Vistos etc.

INTIME-SE o executado EDSON NUNES MENDES para pagar o valor de R$ 

3.447,96 (três mil quatrocentos e quarenta e sete reais e noventa e seis 

centavos) e as parcelas que se vencerem no curso desta ação, provar 

que já o fez ou justificar a impossibilidade de fazê-lo, no prazo de 03 (três) 

dias, ADVERTINDO-O de que somente a comprovação de fato que gere a 

impossibilidade absoluta de pagar o débito justificará o inadimplemento 

(artigos 911 c/c 528, § 7º, NCPC).

ADVIRTA-SE o executado de que se não pagar, ou se a justificativa não 

for aceita, poderá ser decretada a prisão, em regime fechado, pelo prazo 

de 1 (um) a 3 (três) meses (art. 528, § 3º, NCPC), bem como que o 

cumprimento da pena, por sua vez, não o exime do pagamento das 

prestações vencidas e vincendas.

Decorrido o prazo para pagamento, com ou sem justificativa, 

CERTIFIQUE-SE e tornem-se os autos conclusos.

ANOTE-SE que a exequente é beneficiária da justiça gratuita.

Diamantino/MT, 29/11/2018.

 RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 103641 Nr: 3256-31.2015.811.0005

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juviano Lincoln, Erival Capistrano De Oliveira, 

Nortec - Consultoria Engenharia e Saneamento Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Benedita Rosalina Pereira - 

OAB:3380-MT, EDUARDO CAPISTRANO - OAB:, RICARDO MORAES DE 

OLIVEIRA - OAB:12913, Rodrigo dos Anjos Barroso Mattos - 

OAB:12780

 Autos n. 3256-31.2015.811.0005

Código n. 103641

DESPACHO

Vistos, etc.

Consta alerta no Sistema Apolo apontando a existência de petição 

pendente de juntada.

 Assim, devolvo os autos à Secretaria Judicial para a juntada dos 

documentos pendentes.

Após, volte-me concluso para apreciação.

Às providências.

Diamantino/MT, 29/11/2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 112037 Nr: 3732-35.2016.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria da Conceição Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mateus Eduardo de Siqueira 

Paese - OAB:16328/MT, Vanessa Pivatto - OAB:9545-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n. 112037

DESPACHO

Vistos, etc.

Diante da petição de fl. 93, nomeio a perita Dra. Lauren Izabel Medeiros 

Couto, portadora do CRM/MT n. 5387, com endereço na Rua Marechal 

Rondon, nº 0, Centro, Diamantino/MT, devendo a mesma ser intimada para 

que agende consulta a fim da realização da perícia, devendo no prazo de 

20 (vinte) dias apresentar laudo, respondendo os quesitos apresentados.

Intime-se a parte autora para que junte aos autos quesitos a serem 

respondidos pela perita.

Após, cumpra-se, incluindo os quesitos da parte ré apresentado às fls. 

79/79v.

Às providências.

Diamantino/MT, 29/11/2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 108571 Nr: 1853-90.2016.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Suelene Lima Marcelino da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Helton George Ramos - OAB:11237-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n. 108571

DESPACHO

Vistos, etc.

Diante da petição de fl. 90, nomeio a perita Dra. Lauren Izabel Medeiros 

Couto, portadora do CRM/MT n. 5387, com endereço na Rua Marechal 

Rondon, nº 0, Centro, Diamantino/MT, devendo a mesma ser intimada para 

que agende consulta a fim da realização da perícia, devendo no prazo de 

20 (vinte) dias apresentar laudo, respondendo os quesitos apresentados.

Cumpra-se, incluindo os quesitos das partes apresentados às fls. 

60/verso e 73.

Às providências.

Diamantino/MT, 29/11/2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 86423 Nr: 2037-85.2012.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdemar Monteiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Diamantino/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Schwab Mattozo - 

OAB:5.849, Sócrates Gil Silveira Melo - OAB:2269-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. 86423

DESPACHO

Vistos, etc.

Intime-se o Exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar 

sobre a impugnação ao cumprimento de sentença de fls. 148/151.

Decorrido o prazo, certifique-se e volte-me concluso.

Às providências.

Diamantino/MT, 13 de novembro de 2018.

 RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 84488 Nr: 3705-28.2011.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rudi Pudell

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Helton George Ramos - OAB:11237-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n. 84488

DESPACHO

Vistos, etc.

Retifique-se no Cartório Distribuidor e no Setor de Cadastro e anote-se na 

capa dos autos que o presente feito já se encontra na fase de 

Cumprimento de Sentença, nos termos do artigo 509 e seguintes do NCPC 

corrigindo, caso necessário, as partes no polo ativo e passivo.

Preenchidos os requisitos do art. 534 do CPC, recebo o pedido de 

cumprimento de sentença.

Intime-se o INSS, na pessoa de seu representante judicial, para, querendo, 

no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, 

caso em que poderá arguir as matérias arroladas nos incisos do artigo 

535, NCPC.

Oposta a impugnação, ouça-se a exequente.

Não havendo impugnação, certifique-se e volte-me concluso.

Às providências.

Diamantino/MT, 13 de novembro de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 43446 Nr: 3991-74.2009.811.0005

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Diamantino/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vitório Jeovane Depra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Réury Carolline de Almeida e 
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Silva - OAB:12475/MT, Vanessa Pivatto - OAB:9545-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RAMON DE 

OLIVEIRA MARTINS, para devolução dos autos nº 

3991-74.2009.811.0005, Protocolo 43446, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 19133 Nr: 1927-04.2003.811.0005

 AÇÃO: Desapropriação->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Diamantino/MT, Francisco Ferreira Mendes 

Júnior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de José Rios Cachiado, Paulo Soares 

Gusmão Júnior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Benedita Rosalina Pereira - 

OAB:3380-MT, Vanessa Pivatto - OAB:9545-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RAMON DE 

OLIVEIRA MARTINS, para devolução dos autos nº 

1927-04.2003.811.0005, Protocolo 19133, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

Vara Especializada da Infância e da Juventude

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 47665 Nr: 2274-66.2005.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vanderlei Siqueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Brasilar Móveis e Eletrodomésticos Ltda, 

Marisbrink Móveis e Eletrodomésticos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodolfo de Oliveira Martins - 

OAB:2297/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIELI GARCIA DE OLIVEIRA 

LOPES - OAB:21213/O, Everton Vanni Catunda - OAB:7372/MT

 Vistos, etc.

Dispensado o relatório, conforme permissão do artigo 38 da Lei n. 

9.099/95.

Considerando que as partes compuseram, HOMOLOGO o acordo 

celebrado e JULGO extinto o processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na 

forma do artigo 487, III, “b”, do CPC.

Sem custas ou despesas processuais (art. 54 da Lei 9.099/95).

Oficie-se o CRI local para que proceda a baixa de restrição judicial no que 

tange ao presente processo na matrícula do imóvel encartada à fl. 

457/459v.

Transitada em julgado, arquive-se com as baixas e anotações 

necessárias.

P. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 131457 Nr: 3486-68.2018.811.0005

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Criminal - 

Sumariíssimo->Processo Especial de Leis Esparsas->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Jacilda de Siqueira Pinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernanda Braguin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wiran da Silva - OAB:11.861

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo o patrono da querelante sobre a designação de 

audiência para o dia 30/01/2019, às 15hs:30min.

5ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000926-73.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

EDENEI GOMES NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA RODRIGUES MACIEL OAB - MT0010862A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERNANDES JOSE DE SOUZA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO SCHWAB MATOZO OAB - MT0005849A-O (ADVOGADO(A))

 

Intimo o advogado do Polo Passivo para manifestar no prazo legal, acerca 

da Carta Precatória devolvida ID 16788940.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000085-78.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

VARNICE ARRUDA DIAS FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DE ALMEIDA OAB - MT0020758A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1000085-78.2017.8.11.0005. REQUERENTE: VARNICE ARRUDA DIAS 

FERREIRA REQUERIDO: BANCO PAN S.A. Vistos, etc. Considerando a 

extinção do processo sem resolução do mérito, arquive-se com as baixas 

e anotações necessárias. Cumpra-se. Diamantino, 29 de novembro de 

2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000403-27.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RONALDO SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MAGANHA DE LIMA OAB - MT0017538A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1000403-27.2018.8.11.0005. REQUERENTE: JOSE RONALDO SANTOS DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, etc. 1 – 

Promova a parte o cumprimento de julgado, no prazo de 10 dias. 2 - Não 

havendo manifestação no prazo assinalado, intime-se pessoalmente a 

parte autora para requerer o cumprimento do julgado, em 05 dias. 3 - Não 

havendo manifestação, ao arquivo. 4 - Intime-se. Cumpra-se. Diamantino, 

29 de novembro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000212-79.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL ALVES DE BRITO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1000212-79.2018.8.11.0005. EXEQUENTE: GABRIEL ALVES DE BRITO 

EXECUTADO: VIVO S.A. Vistos etc. 1 – Defiro a pretensão executória. 2 – 

Determino a conversão da ação para cumprimento de sentença, se já não 

tiver sido convertido, realizando as retificações no polo ativo e passivo do 

processo. 3 – Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via 

DJE/sistema, a quitar o débito, no prazo de 15 dias (art. 523 do CPC), 

consignando que em caso de pagamento espontâneo no prazo assinalado 

não incidirá multa de 10% conforme artigo 523, § 1º, do CPC. Não havendo 

procurador habilitado, proceda a escrivania a intimação nos moldes do 

artigo 513 do CPC. 4 – Não pago o débito no prazo de 15 dias, expeça-se 

mandado de penhora, remoção, depósito, avaliação e intimação (art. 52, IV 

da Lei 9.099/95), incluindo o valor da multa, no que deverão ser constritos 

tantos bens quantos bastem para a completa garantia do crédito 

exequendo. 5 - Garantido o Juízo, intime-se a parte devedora, para no 

prazo de 10 (dez) dias, se o quiser, oferecer embargos, os quais deverão 

se limitar à matéria enumerada no art. 52, IX, da Lei 9.099/95. 6 – Não 

havendo penhora ou não localizada a parte devedora, no mesmo ato, 

intime-se a parte credora para que adote as providências cabíveis, no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção (art. 53, §4º da Lei 

9.099/95). 7 – Não oferecidos os embargos, manifeste-se a parte credora, 

no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao seu interesse pela adjudicação 

dos bens penhorados. 8 – Caso requerido, DEFIRO o pleito de PROTESTO 

do pronunciamento judicial, a cargo do interessado, na forma do artigo 517 

do CPC, aplicando-se o procedimento ali previsto, após o prazo de 

pagamento voluntário de 15 dias. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Diamantino, 29 de novembro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1001730-41.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

Ministério Público do Estado de Mato Grosso (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

LEOCADIO RODRIGUES DE ARAUJO (REPRESENTADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1001730-41.2017.8.11.0005. AUTOR(A): MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, 

etc. Defiro o pedido ministerial de id. 16692683 e determino a intimação da 

Secretaria Municipal de Saúde de Alto Paraguai, para que comprove, no 

prazo de 10 dias, o cumprimento da medida pleiteada, bem como informe 

as necessidades pós-operatórias do idoso. Intime-se. Cumpra-se. 

Diamantino, 30 de novembro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8015114-88.2013.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

PARTICULAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAM MARCOS VASCONCELOS OAB - MT0011323A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSINO MANOEL DE ARRUDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8015114-88.2013.8.11.0005. EXEQUENTE: PARTICULAR COMERCIO DE 

AUTOMOVEIS LTDA - ME EXECUTADO: ROSINO MANOEL DE ARRUDA 

Vistos, etc. Intime-se o exequente para juntar extrato de débitos do veículo 

penhorado, extraído junto ao DETRAN, para averiguar a existência de 

eventuais ônus sobre o bem, manifestando-se nos autos no prazo de 5 

dias. Após, conclusos. Diamantino, 30 de novembro de 2018. José Mauro 

Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013830-45.2013.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUZA PEREIRA DACRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR ALVES SILVEIRA OAB - MT10789-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON SALES BELCHIOR OAB - CE0017314A (ADVOGADO(A))

WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO OAB - RS0069412S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8013830-45.2013.8.11.0005. REQUERENTE: CLEUZA PEREIRA DACRUZ 

REQUERIDO: DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO 

DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A, LOSANGO PROMOCOES DE 

VENDAS LTDA. Vistos, etc. 1 – Tendo em vista a recuperação judicial da 

requerida, determino que a autora e a requerida apresentem, em 10 dias, 

cálculo do valor devido, a fim de que seja expedida certidão para 

habilitação do crédito no juízo da recuperação. 2 - Intime-se. Cumpra-se. 

Diamantino/MT, 29 de novembro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001442-59.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SUZANA DE CASSIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimo o advogado do Polo Ativo, acerca da designação de audiência de 

Conciliação para o dia 13/02/2019 às 08hs00min, que realizará na sala de 

Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001464-20.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA APARECIDA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO OAB - MT21282/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimo o advogado do Polo Ativo, acerca da designação de audiência de 

Conciliação para o dia 06/02/2019 às 08hs45min, que realizará na sala de 

Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001457-28.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LINCON BARELLA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINCON BARELLA OAB - MT0019267A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDILEI OLIVEIRA NASCIMENTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1001457-28.2018.8.11.0005. EXEQUENTE: LINCON BARELLA 

EXECUTADO: VALDILEI OLIVEIRA NASCIMENTO Vistos, etc. 1 - Cite-se o 

executado para, no prazo de 3 dias, efetuar o pagamento da dívida. 2 - 

Não efetuado o pagamento, o oficial de justiça procederá de imediato à 

penhora de bens e a sua avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de 

tais atos intimando, na mesma oportunidade, o executado. 3 - Em caso de 
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sucesso na penhora, que deverá incidir preferencialmente em bens 

móveis de fácil comercialização, removam-se imediatamente os bens 

penhorados e os depositem com a parte autora, descrevendo-se seu 

estado de uso e conservação. 4 – Seja designada data para audiência de 

conciliação, ocasião em que, nos termos do artigo 53, parágrafo primeiro, 

da Lei 9.099/1995, garantido o juízo, o executado poderá oferecer 

embargos. 5 - Desde já, caso requerido, DEFIRO a expedição de certidão 

de que trata o artigo 828 do CPC, para averbação no registro de imóveis, 

de veículos ou de outros bens sujeitos penhora, arresto ou 

indisponibilidade, com o nome das partes e o valor da causa, devendo o 

credor cumprir fielmente os prazos e restrições descritos no artigo acima 

citado. 6 - DEFIRO, também, caso requerido, a inclusão do nome do 

executado nos cadastros de inadimplentes, na forma do artigo 782, § 3º e 

§ 4º, do CPC, devendo ser dada baixa na restrição em caso de 

pagamento, garantia da dívida ou extinção da execução. Intime-se e se 

cumpra. Diamantino, 30 de novembro de 2018. José Mauro Nagib Jorge 

Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001468-57.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARIA FERREIRA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

ANA CLAUDIA MACEDO DE OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Municipio de Alto Paraguai (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1001468-57.2018.8.11.0005. REQUERENTE: JOSE MARIA FERREIRA DE 

ALMEIDA, ANA CLAUDIA MACEDO DE OLIVEIRA SILVA REQUERIDO: 

MUNICIPIO DE ALTO PARAGUAI Processo nº. 1001468-57.2018.8.11.0005 

Vistos, etc. Trata-se de ação anulatória de ato administrativo com 

imposição de obrigação de fazer proposta por Maria Michelle Ferreira de 

Almeida e Ana Claudia Macedo de Oliveira Silva, em face do Município de 

Alto Paraguai/MT. As Requerentes argumentam que assumiram o cargo de 

Técnico Administrativo Educacional junto à Secretaria Municipal de 

Educação do Município, passando a Requerente Michelle a exercer o 

cargo na Escola Vovó Nenezinha e a Requerente Ana Cláudia na Escola 

Municipal Bela Vista. Sustentam que em razão de desentendimento da 

primeira Requerente com a Diretora da Escola Vovó Nenezinha, as 

Requerentes foram transpostas para o lugar uma da outra, razão pela qual 

requerem a anulação do ato para que possam voltar a exercer as suas 

funções nas Unidades Escolares que exerciam anteriormente. Pois bem. 

Em análise dos autos, verifica-se que o remanejo das servidoras para 

Unidades Escolares diversas das quais exerciam suas funções não 

causou qualquer prejuízo aparente para as servidoras, inclusive quanto à 

remuneração recebida, não havendo, portanto, perigo de dano para o 

deferimento do pedido de tutela de urgência, ao menos nesta fase 

processual, sendo prudente a oitiva do Município de Alto Paraguai acerca 

dos fatos. Portanto, postergo a análise do pedido de tutela de urgência 

para após a contestação do Município. Assim, cite-se a requerida para os 

atos desta ação e, intime-a da presente decisão, a fim de que compareça 

à audiência de conciliação em data a ser designada pelo cartório, 

consignando que deverá ser assistida por advogado e oferecer defesa 

escrita ou oral até cinco dias após a audiência de conciliação, sob pena 

de presumirem-se verdadeiros os fatos articulados na petição inicial. 

Intime-se a parte requerente da presente decisão e para a audiência de 

conciliação a ser designada, consignando que o não comparecimento 

pessoal à audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento do 

feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas 

custas processuais. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Diamantino, 30 

de novembro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001475-49.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE DIAMANTINO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1001475-49.2018.8.11.0005. REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, 

MUNICIPIO DE DIAMANTINO Vistos, etc. Requisite parecer técnico do NAT, 

remetendo cópia integral do processo via malote digital, devendo o parecer 

informar a eficácia da medida requerida no presente caso, qual seja 

quimioterapia com ifosfamida, bem como a existência/possibilidade de 

tratamento alternativo, rogando urgência na resposta. Após, conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se, com urgência. Diamantino, 30 de novembro de 2018. 

José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000612-93.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ANA HELOISA SACHUK (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA GLOBO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP0117417A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000612-93.2018.8.11.0005. REQUERENTE: ANA HELOISA SACHUK 

REQUERIDO: EDITORA GLOBO S/A Vistos, etc. Dispenso o relatório nos 

termos do art. 38 da Lei nº 9.099/95. Pois bem. O caso comporta 

julgamento antecipado, não havendo necessidade de produção de prova 

em audiência, pois se trata de matéria de direito e a prova produzida dá 

suporte ao julgamento da lide no estado em que se encontra. Sendo assim, 

face aos princípios da celeridade e economia processual, e com suporte 

artigo 355, I, do Código de Processo Civil, conheço diretamente do pedido. 

Apenas para situar a questão, trata-se de reclamação manejada por Ana 

Heloisa Sachuk em face de Editora Globo S/A, aduzindo que no mês de 

março/2017 pactuou com a reclamada, pela vigência de um ano, contrato 

de venda de novas assinaturas sob o n° 849476-18. Narra que com o 

término do contrato em março/2018, recebeu uma ligação da reclamada 

solicitando a renovação do contrato, cuja qual não autorizou, e requereu 

nesta oportunidade o cancelamento da assinatura. Contudo, informa que 

em 10.05.2018 a reclamada realizou a compra/renovação automática 

através do seu cartão de crédito, sem sua autorização para tanto, 

restando infrutíferas as tentativas de contato com a reclamada para sanar 

a irregularidade, razão pela qual requer a declaração de inexistência do 

contrato e indenização por danos morais. Em sua defesa, a ré alega que a 

renovação programada ocorre no término do contrato, e que o cliente está 

ciente da sua ocorrência, sustentando pela improcedência da ação, uma 

vez que a renovação ocorreu de modo correto, tendo sido cancelada 

assim que a ré tomou ciência do interesse da parte autora. Pois bem. De 

início, a preliminar de inépcia da petição inicial não prospera, visto que o 

pedido da parte autora é bem claro e específico no sentido de tratar-se 

apenas de indenização por danos morais, não sendo formulado na petição 

inicial qualquer pleito de indenização a título de danos materiais, razão pela 

qual afasto a preliminar arguida. Desde já, convém registrar que no caso 

judicializado caberia à requerida comprovar que a autora concordou com a 

renovação automática da assinatura da revista, o que não ocorreu. A 

autora informa que no mês 03/2018 recebeu uma ligação da requerida 

solicitando a renovação do contrato, oportunidade em que requereu o 

cancelamento da mesma, demonstrando que, ainda assim, no mês 05/2018 

a renovação foi efetivada pela ré (id. 13486761). Em que pese a 

reclamada ter demonstrado que solicitou à administradora do cartão de 

crédito o estorno do valor total da compra, verifica-se que só o fez após a 

propositura da ação pela parte autora. Portanto, a renovação automática 

de assinatura de revista, mediante imposição de débito em conta ou em 

cartão de crédito, sem a prévia concordância do consumidor, 

aproveitando-se as editoras do cadastro que possuem dos dados 

pessoais dos consumidores configura prática comercial abusiva e grave, 
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e enseja indenização por dano moral. Logo, diante da renovação 

automática não concordada pela autora, que consequentemente ensejou 

cobrança indevida em seu cartão de crédito até o requerimento de estorno 

realizado pela ré à administradora do cartão, faz jus o requerente ao 

pedido de indenização por danos morais. Neste sentido: APELAÇÃO. 

RESPOSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS 

MORAIS. ASSINATURA DE REVISTA. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. 

RENOVAÇÃO AUTOMÁTIVA. DÉBITO EM CONTA. ILICITUDE. DANO 

MORAL. 1. Constitui-se em ilícito passível de punição a contratação e 

renovação automática de revistas sem a anuência do consumidor. Dano 

moral caracterizado em razão da prática comercial abusiva e grave, que 

evidencia o descaso, desrespeito e desconsideração para com o 

consumidor. 2. Redução do quantum indenizatório, na hipótese, de R$ 

10.000,00 para R$ 3.000,00. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 

(Apelação Cível Nº 70074242215, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Eduardo Kraemer, Julgado em 13/09/2017). APELAÇÃO 

CÍVEL. CONSUMIDOR. ASSINATURA DE REVISTA. RENOVAÇÃO 

AUTOMÁTICA. DÉBITO EM CONTA-CORRENTE. DANOS MORAIS 

CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. 

DESCABIMENTO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. HONORÁRIOS 

RECURSAIS. 1. Renovação de assinatura da revista SAÚDE efetuada de 

forma automática, sem a expressa autorização da consumidora, a qual 

passou a sofrer o desconto mensal do valor de R$ 28,04 (vinte e oito reais 

e quatro centavos) em sua conta-corrente. 2. Programa denominado 

RENOVE FÁCIL previsto no contrato de assinaturas de publicações. 

Porém, se trata de documento impresso, padronizado, sem que tenha 

havido concordância expressa da parte contratante. Indubitavelmente 

restaram evidenciados o ato ilícito, na forma de prática abusiva (art. 39, III, 

CDC), e o nexo de causalidade, bem como os prejuízos extrapatrimoniais 

sofridos pela apelada em virtude da renovação não autorizada da 

assinatura da revista, e dos descontos dos valores mensais na 

conta-corrente da autora, a ensejar a obrigação da demandada em 

reparar os danos morais pleiteados na peça inaugural, nos termos dos 

artigos 186 e 187 c/c art. 927, todos do Código Civil. 3. Quanto ao valor da 

indenização, devem ser levadas em conta a extensão do dano e a 

condição econômica da vítima e do infrator. E, nesse cotejo, sopesadas 

ditas circunstâncias, tenho como adequado à reparação do dano sofrido o 

valor de R$ 3.748,00 (três mil e setecentos e quarenta e oito reais) 

arbitrado na sentença, posto que não destoa dos parâmetros adotados 

por este Colegiado em casos análogos, bem como atento aos critérios de 

proporcionalidade e razoabilidade. 4. Sentença de procedência mantida. 5. 

Honorários recursais devidos, nos termos do art. 85, §§ 1º e 11, do 

Código de Processo Civil/2015. Majorada a verba honorária fixada na 

sentença. (Apelação Cível Nº 70075659698, Décima Sexta Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Claúdia Maria Hardt, Julgado em 

23/11/2017) Dessa forma, configurado o dano moral sofrido pela parte 

requerente, passo agora a analisar a respeito do quantum a ser estipulado 

a título de indenização por dano moral. Quanto à fixação dos danos 

morais, ante a inexistência de critérios legalmente preestabelecidos para 

sua mensuração, não há uma forma genérica para se aplicar a todos os 

casos. Diante desse quadro, é de se observar que essa condenação tem 

uma dupla face: ela deve se revestir, ao mesmo tempo, de uma natureza 

punitiva, de tal forma que sirva como uma sanção imposta em razão de um 

ilícito praticado e funcione como um desestimulante de novas condutas 

desse gênero. Para tanto, é importante não perder de vista que o valor 

representativo dessa penalidade não poderá ser elevado a ponto de 

promover o enriquecimento sem causa da outra parte, já que não é este o 

seu objetivo, mas também não pode ser tão baixo, a ponto de não 

conseguir concretizar o seu fim punitivo. De acordo com os comentários 

acima, arbitro a verba a título de dano moral no valor de R$ 9.540,00, nos 

moldes do pedido inicial. Por fim, consequentemente, deve a renovação do 

contrato ser declarada inexistente, uma vez que a parte autora não a 

requereu. Ex positis, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, o que faço com 

resolução de mérito para: a) DECLARAR a inexistência da renovação do 

contrato de venda de novas assinaturas sob o n.º 849476-18. b) 

CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização no valor de R$ 

9.540,00 a título de danos morais, acrescido de juros de mora de 1% ao 

mês contar do evento danoso, e correção monetária pelo INPC desde o 

arbitramento (Súmula 362 do STJ) e, via de consequência, DECLARO 

EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 

487, inciso I, do Código de Processo Civil.. Defiro os benefícios da justiça 

gratuita à parte autora. Deixo de condenar as partes ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no 

artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se. Diamantino, 29 de 

novembro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000147-84.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO NUNES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Felipe Augusto Stüker OAB - MT15536/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000147-84.2018.8.11.0005. REQUERENTE: GERALDO NUNES DOS 

SANTOS REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. Dispensado o relatório, conforme permissão do 

artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Considerando que a parte exequente e a 

parte executada compuseram acordo, id. 16741829, HOMOLOGO o 

acordo celebrado. Por consequência, considerando o pagamento do valor 

acordado (id. 16741831), nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente execução. Arquive-se e dê-se 

baixa, observadas as formalidades legais. P.I.C. Diamantino, 29 de 

novembro de 2017. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Comarca de Primavera do Leste

Diretoria do Forúm

Portaria

PORTARIA Nº 059/2018-CNPar

 O DOUTOR ALEXANDRE DELICATO PAMPADO, MERITÍSSIM O JU IZ 

DIRETOR DO FORO DESTA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE, 

ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS 

ETC.

 CONSIDERANDO a solicitação da Dra. Lidiane de Almeida Anastácio 

Pampado , Juíza de Direito da 1ª Vara,

RESOLVE:

Art. 1º - NOMEAR a senhor a PATRÍCIA AZEVEDO DE MADEIROS para 

exercer, em comissão, o cargo de Assessor a de Gabinete II na 1ª Vara 

desta Comarca com efeitos a partir da assinatura do Termo de Posse, 

Compromisso e Exercício, que deverá ser editado e assinado após a 

publicação desta.

 Publique-se, registre-se, comunique-se e cumpra-se.

Primavera do Leste, 30 de novembro de 20 18.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito Diretor

 PORTARIA N. 58/2018-CNPar

O Doutor Alexandre Delicato Pampado, Juiz de Direito e Diretor do Foro da 

Comarca Primavera do Leste, Estado de Mato Grosso, e uso de suas 

atribuições, no uso de suas atribuições legais,

 CONSIDERANDO solicitação da MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível , 

desta Comarca - Dra Lidiane de Almeida Anastácio P ampado.

RESOLVE:

EXONERAR Rhamaiane Alves da Rocha, matrícula n. 34806, portador a do 

RG n. 23902051 e CPF n. 044.198.461-43, do cargo de Assessora de 

Gabinete II d o Gabinete da 1ª Vara , a partir de 03/12/2018.

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

Primavera do Leste, 30 de novembro de 2018

Alexandre Delicato Pampado

Juiz de Direito e Diretor do Foro

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 216990 Nr: 7399-59.2018.811.0037
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 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: DU PONT DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO ANDRE RAUBER - 

OAB:17870/MT, FELIPE PELEGRINE - OAB:MT 16.064, JAMES 

LEONARDO PARENTE DE AVILA - OAB:5367/MT, JONAS COELHO DA 

SILVA - OAB:5706/MT, PALLOMA CAROLINE MARTINS DA SILVA ( 

BACHAREL EM DIREITO) - OAB:, PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - 

OAB:7.074, PEDRO EVANGELISTA DE AVILA - OAB:1823-B MT, 

PRISCILA VIVIANE MARIANO - OAB:18997/MT, RUBIANE KELI 

MASSONI - OAB:MT 12.419, VANESSA PELEGRINI - OAB:MT 10.059

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, para os devidos fins, que o procedimento de restituição de 

custas foi distribuído perante o DCA - Departamento de Controle e 

Arrecadação - SDCR nesta data, podendo ser localizado no sistema CIA 

através do nº 0734634-57.2018.8.11.0037.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 217797 Nr: 7701-88.2018.811.0037

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: MATRINCHÃ TRANSMISSORA DE ENERGIA (TP NORTE) 

S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA COLI PEDREIRA 

VIANNA - OAB:OAB/PR 82.780, FERNANDA ALVES FRANCO DIAS - 

OAB:55657

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, para os devidos fins que, ao realizar checklist dos documentos 

necessários para a solicitação do pedido de restituição de valores, 

verificou-se que o Requerente foi intimado para apresentar documentos 

(fls. 07, 09/10), contudo, apenas indicou os dados bancários para 

possibilitar a restituição do valor em conta corrente de titularidade de 

escritório de advocacia (fl. 08), deixando de indicar os dados pessoais de 

todos os sócios do escritório, qual seja CPF, e-mail e data de nascimento, 

bem como cópia do respectivo contrato social.

Assim, em atendimento ao disposto na Instrução Normativa SCA nº 

02/2011, versão 03, impulsiono novamente os autos com a finalidade de 

proceder à intimação do Requerente para que junte aos autos os 

documentos acima especificados, no prazo de dez dias, sob pena de 

extinção do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 218545 Nr: 8014-49.2018.811.0037

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: JOÃO OLIVEIRA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, para os devidos fins que, ao realizar checklist dos documentos 

necessários para a solicitação do pedido de restituição de valores, 

verificou-se que o Requerente indicou os dados bancários para a 

restituição dos valores em conta corrente de titularidade de escritório de 

advocacia (fl. 05), deixando de indicar os dados pessoais de todos os 

sócios do escritório, qual seja CPF, e-mail e data de nascimento, bem como 

cópia do respectivo contrato social.

Assim, em atendimento ao disposto na Instrução Normativa SCA nº 

02/2011, versão 03, impulsiono os autos com a finalidade de proceder à 

intimação do Requerente para que junte aos autos os documentos acima 

especificados, no prazo de dez dias.

Sem prejuízo, desde já impulsiono os autos com carga ao Cartório 

Distribuidor para certificar a respeito da não utilização da guia 

apresentada pelo requerente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 215605 Nr: 6808-97.2018.811.0037

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

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

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARA CELI NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA AIRES DE MELO 

NICOLINO - OAB:OAB/MT 17.058, EDERSON NEVES - OAB:MT 18174, 

GILMAR SUBTIL GODINHO - OAB:MT 11.436, LEONARDO COSTA 

NICOLINO - OAB:12900

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 6808-97.2018.811.0037- Código 215605

Registro Tardio de Óbito

Vistos etc.

Cuida-se de Ação de Registro Tardio de Óbito proposta por Mara Celi 

Neves, objetivando a expedição de mandado para o Cartório de Registro 

Civil de Juscimeira/MT para que proceda ao registro de óbito de seu 

genitor Nelson Neves.

O processo foi originariamente distribuído à 3ª Vara Cível, desta Comarca, 

oportunidade que a Juíza de Direito titular declinou a competência para o 

Juízo Diretor do Foro (fl. 10v/11).

Instado a se manifestar, o representante do Ministério Público pugnou pela 

intimação da requerente para juntar aos autos a declaração de óbito 

original, eis que a cópia que está nos autos não se encontra legível, bem 

como que está preenchida com letras diferentes (fl. 13).

É o breve relato. Decido.

Diante da ilegibilidade da declaração de óbito apresentada pela requerente 

(fl. 06v), defiro conforme requerido pelo Parquet e determino a intimação 

da parte autora para que apresente a versão original do referido 

documento, bem como junte aos autos cópia de seus documentos 

pessoais e comprovante de endereço, no prazo de dez dias, sob pena de 

extinção do feito.

Cumpra-se.

Primavera do Leste, 28 de novembro de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito Diretor do Foro

1ª Vara Cível

Intimação

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

Processo Número: 1006026-73.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

J. D. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. S. S. (RÉU)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Certifico que por determinação da MM. Juíza da Primeira Vara desta 

Comarca, designei AUDIÊNCIA DE MEDIAÇÃO para o dia 14/02/2019 às 

08h00min, que deverá ser realizada no Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania desta comarca, localizado na UNIC (Universidade de 

Primavera do Leste), na Avenida Paulo Cesar Aranda, número 241, Bloco 

1, Sala 1, Bairro Jardim Riva, neste município.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004609-22.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RAISIA BRITO FREIRE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON LOPES DA SILVA OAB - MT23775/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO BARROS DE AMORIM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VANESSA CORREIA FAVARIN OAB - MT17352/O (ADVOGADO(A))

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO, DA PARTE AUTORA PARA JUNTAR AOS AUTOS 

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DO REFERIDO IMÓVEL PARA 

PROCEDER COM A AVALIAÇÃO.

Expediente
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 73080 Nr: 5402-22.2010.811.0037

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GDAC, IDSDAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO EUGÊNIO FERNANDES 

FILHO - OAB:6.226-A/MT, JOÃO MANOEL JÚNIOR - OAB:MT 3284-B, 

MIRANDA DE OLIVEIRA - OAB:13300/MT, NELIANE ANDREA MANOEL - 

OAB:164.246 SP, NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR - OAB:MT 

5454-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 73080.

Vistos etc.

Defiro o petitório retro. Expeça-se o formal de partilha na forma pactuada 

na inicial.

Dê-se ciência à parte autora acerca da partilha expedida.

Em seguida, nada mais havendo pendente, arquive-se com as baixas de 

estilo.

Cumpra-se.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 171364 Nr: 5875-95.2016.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AJDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LADM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALYSSON COSTA OURIVES - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL

EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 5875-95.2016.811.0037

 ESPÉCIE :  P roced imen to  Ord iná r i o ->Proced imen to  de 

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

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: ARY JUSTINO DE MIRANDA

PARTE RÉQUERIDA: LUAN ALVES DE MIRANDA

FINALIDADE: CITAÇÃO do requerido para, querendo, contestar a presente 

ação, sob pena de revelia , confissão e denominações legais, no prazo de 

15 (quinze) dias.

RESUMO DA INICIAL: O autor está cumprindo com sua obrigação alimentar 

ao seu filho LUAN ALVES DE MIRANDA, nascido em dezoito de abril de mil 

novecentos e noventa e sete ,(18/04/1997), no valor de 30%(trinta por 

cento) dos rendimentos do requerente. Ocorre que o Requerido, além de 

ser absolutamente capaz e estar habilitado para prática de todos os atos 

da vida civil, já possui renda fixa por estar empregado e não necessita 

mais da colaboração do requerente para prover a sua subsistência e 

manutenção. Vale salientar que o Autor estando casado, possui entidade 

familiar e, portanto oferecer mais subsídios e melhorar a qualidade de vida 

de seus dependentes proporcionando mais possibilidades e oportunidades 

para ambos, em todos os aspectos, visto que seu filho, evidentemente, 

não necessita mais dos referidos alimentos, objeto de ação.

DECISÃO/DESPACHO: Buscando garantir a citação pessoal do requerido e 

exaurir os meios de localização do réu, esta magistrada, em diligências 

junto aos sistemas de busca conveniados com o Tribunal de Justiça do 

Estado do Mato Grosso, não obteve novo endereço do requerido, 

conforme extratos em anexo. Desse modo, entendo que o requerido Luan 

se encontra em local incerto e não sabido, razão pela qual defiro o pedido 

retro para determinar a sua citação por edital, com prazo de 30 (trinta) 

dias, nos termos do artigo 256 e seguintes, do Código de Processo Civil. 

Na hipótese de o requerido não apresentar contestação, desde já, nomeio 

como curadora especial a Defensoria Pública local, consoante art. 72, II, 

do CPC, devendo-se conceder vista a instituição para a promoção da 

defesa. Em seguida, dê-se vista à autora para requerer o que entender de 

direito e venham-me os autos conclusos para deliberação. Serve a 

presente como Mandado/Carta Precatória/Ofício, se for o caso. Ciência ao 

autor. Cumpra-se. E, para que chegue ao conhecimento de todos e que 

ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, 

que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, , 

digitei.

Primavera do Leste - MT, 30 de novembro de 2018.

Lindinalva Lopes da Silva Oliveira

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 115057 Nr: 5573-08.2012.811.0037

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MRB, SRB, ZB, IR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉDERSON UMBELINO NERY - 

OAB:MT 16181-O, FRANCIELLA TROMBETTA CADORE - OAB:MT 

11.298, GUSTAVO FRANCO RIBEIRO - OAB:MT 16970, MIRIAN RIBEIRO 

RODRIGUES DE MELLO GONÇALVES - OAB:OAB/MT8.798-A, 

STEPHANIA IBIAPINO RIBEIRO MORAIS - OAB:MT-13.618

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a juntada de documentos às fls.116/118, impulsiono os 

autos aos advogados da parte autora para manifestação em 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 165036 Nr: 2690-49.2016.811.0037

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALA, LA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MFDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS CARLOS CONEJO - 

OAB:13.056 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme juntada de fls. 68/76 impulsiono os autos intimando advogado 

da parte autora para querendo impugná-la em 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 144769 Nr: 1931-22.2015.811.0037

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: EFB, FADF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CADN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA ROVERSI - OAB:MT 

8.072, GEORGE ROBERTO BUZETI - OAB:10039/MT, PAULO RENATO 

CARDOSO PAIÃO - OAB:22578-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando juntada de fls 58 e 59 impulsiono os autos ao advogado da 

parte autora para manifestação, no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 129735 Nr: 2513-56.2014.811.0037

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LADS, LAS, VAS, MCADS, MDMSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDDSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, MYRIAN CARLA CARDOZO SANTOS WALACHEKI - 

OAB:14026/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando juntada de fls. 68 e 69 intimo os advogados da parte autora 

para manifestar sobre os novos documentos presente nos autos,no prazo 

de 15 dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO
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Processo Número: 1004328-32.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

M. C. S. P. D. L. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LIDIANE DE ALMEIDA ANASTACIO PAMPADO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1004328-32.2018.8.11.0037. 

REQUERENTE: MARIA CLARA SOUZA PEREIRA DE LIMA, MINISTERIO 

PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO REQUERIDO: ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos, etc. Trata-se de ação cominatória de obrigação de fazer 

com pedido de tutela de urgência ajuizada em desfavor do Estado de Mato 

Grosso, devidamente qualificado nos autos. Narra a exordial que a autora, 

menor de idade, está realizando tratamento de pneumonia necessitando de 

avaliação, com urgência, de um médico especialista em pneumologia 

pediátrica. Alega que solicitou o exame junto à Secretaria de Saúde 

Municipal, todavia, por se tratar de procedimento de alta complexidade, é 

de responsabilidade e competência do Estado. (ID 14184162, Páginas 1/2). 

Assim, pugna pela realização de consulta com pneumologista à menor, 

sob pena de bloqueio de verbas públicas. Com a inicial juntaram-se os 

documentos pertinentes. Recebida a inicial, solicitou-se parecer do Núcleo 

de Apoio do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso (NAT), acostado 

no ID 15394795. É o breve relato. Decido. Assim, passo à análise do 

pedido de antecipação de tutela. Conforme consignado no relatório, 

trata-se de obrigação de fazer visando o fornecimento de exames 

objetivando a realização de tratamento médico adequado à doença a qual 

a autora é acometida. Para a concessão da liminar pretendida, necessária 

a análise da presença dos elementos da antecipação da tutela final 

perseguida, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. Cumpre 

salientar que o instituto da tutela antecipada visa adiantar os efeitos da 

sentença, entregando à parte autora a própria pretensão deduzida em 

juízo, tratando-se, portanto, de tutela com caráter nitidamente satisfativo, 

já que, por meio dela, o autor não pretende simplesmente evitar o perigo de 

dano ou risco ao resultado útil do processo, mas, desde logo, obter a 

satisfação provisória do direito. Tem-se que o requerimento de 

antecipação da tutela é perfeitamente cabível no presente feito. A 

pretensão da requerente deduzida na exordial é o fornecimento de 

consulta médica especializada em pneumologia pediátrica, alegando que a 

menor está em tratamento de pneumonia, necessitando ser avaliada com 

urgência por um especialista. No que tange ao tema, importante frisar que 

a manutenção da saúde é, consequentemente, a manutenção da própria 

vida, tendo, portanto, prevalência sobre qualquer normatização 

administrativa ou interesse orçamentário. Trata-se de direito fundamental 

do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao 

seu pleno exercício (art. 2° - Lei 8.080/90). O Estado (União, 

Estados-membros, Distrito Federal e Municípios), é responsável pela 

manutenção do sistema que garante condições ao exercício do direito à 

saúde, competindo a este, gerir meios para a realização de tratamentos 

médico-hospitalares adequados, observando a urgência de cada caso. 

Trata-se, portanto, de direito natural, inalienável, irrenunciável, e 

impostergável, estando sua inviolabilidade garantida pela Constituição 

Federal, nos artigos 5°, "caput" e 6°, verbis: Art. 5° Todos são iguais 

perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 

brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito 

à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes. (...) Art. 6° São Direitos sociais a educação, a saúde, o 

trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção 

à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma 

desta Constituição. Dessa forma, cabe ao Estado por intermédio de suas 

redes regionalizadas e hierarquizadas (órgãos e instituições públicas 

federais, estaduais e municipais), preservar em quaisquer circunstancias 

o direito a saúde. Quando um ente federativo se nega a custear o 

tratamento, que não oferece através do Sistema Único de Saúde, afronta 

os dispositivos constitucionais que garantem acesso à saúde. A respeito 

do assunto a jurisprudência, in verbis: Ementa: APELAÇÃO E REEXAME 

NECESSÁRIO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE . DIREITO À 

SAÚDE. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO DIANTE DO ENUNCIADO 490 

DO STJ E PRECEDENTE DA MESMA CORTE. SENTENÇA ILÍQUIDA. 

TRATAMENTO MÉDICO. EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA E 

CONSULTA COM NEUROLOGISTA PEDIÁTRICO. OBRIGAÇÃO E 

SOLIDARIEDADE DOS ENTES PÚBLICOS. O Estado, em todas as suas 

esferas de poder, deve assegurar às crianças e aos adolescentes, com 

absoluta prioridade, o direito à vida e à saúde, fornecendo gratuitamente o 

tratamento médico cuja família não tem condições de custear. 

Responsabilidade solidária, estabelecida nos artigos 196 e 227 da 

Constituição Federal e art. 11 , § 2º , do Estatuto da Criança e do 

Adolescente , podendo o autor da ação exigir, em conjunto ou 

separadamente, o cumprimento da obrigação por qualquer dos entes 

públicos, independentemente da regionalização e hierarquização do 

serviço público de saúde. APELO DESPROVIDO E SENTENÇA 

CONFIRMADA, EM REEXAME NECESSÁRIO. (Apelação e Reexame 

Necessário Nº 70059121467, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Jorge Luís Dall'Agnol, Julgado em 28/05/2014). Com efeito, 

analisando especificamente o caso dos autos, verifica-se a demonstração 

de elementos que evidenciem o perigo de dano ou risco ao resultado útil 

do processo, visto que a requerente necessita da realização da consulta 

médica para evitar que sua doença se torne ainda mais gravosa e, para 

tanto, é indispensável que lhe seja disponibilizado o procedimento 

postulado, conforme parecer do NAT (ID 15394795), no qual consta 

expressamente a necessidade de se realizar a consulta médica com 

especialista em pneumologia pediátrica, com urgência, pois é fundamental 

para a orientação terapêutica de sua patologia. Com essas 

considerações, DEFIRO A LIMINAR pleiteada para o fim de determinar ao 

requerido a imediata realização da “Consulta Médica Especializada em 

Pneumologia Pediátrica”, à autora, no prazo IMPRORROGÁVEL de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de bloqueio de verbas públicas. Cite-se 

o requerido, para, querendo, contestar no prazo legal. Ciência ao MP. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se COM URGÊNCIA. Serve a presente 

como Mandado, se for o caso. Primavera do Leste-MT, 30/11/2018. Lidiane 

de Almeida Anastácio Pampado Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1007709-48.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA DE PAULA ARAGAO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ARNALDO FERREIRA DE QUEIROZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LIDIANE DE ALMEIDA ANASTACIO PAMPADO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1007709-48.2018.8.11.0037. 

REQUERENTE: PATRICIA DE PAULA ARAGAO REQUERIDO: ARNALDO 

FERREIRA DE QUEIROZ Vistos etc. Recebo a inicial, vez que preenche os 

requisitos legais previstos no art. 319 do Código de Processo Civil e não 

incide nas hipóteses do art. 330 do mesmo diploma legal. Defiro os 

benefícios da gratuidade da justiça, nos termos dos artigos 98 e 99, § 3º, 

do CPC. No tocante ao pedido liminar para curatela provisória, entendo que 

merece deferimento. A incapacidade do interditando para assumir 

responsabilidades da vida civil e sua incapacidade de viver só e cuidar de 

si mesmo foram atestadas por profissional médico (ID 16655852). 

Notadamente, as imagens colacionadas nos autos (id 16655853), 

corroboram com o alegado na exordial, vez que demonstram a realidade 

em que Arnaldo se encontra, acamado após ser acometido por AVC e Mal 

de Parkinson, necessitando assim da assistência de sua esposa. Por 

conseguinte, a requerente, cônjuge do interditando, se mostra legitimada 

para interpor a medida, conforme estabelece o art. 1.177 do CPC: “A 

interdição pode ser promovida: I – pelo pai, mãe ou tutor; II - pelo cônjuge 

ou algum parente próximo; III - pelo órgão do Ministério Público.” Desse 

modo, nomeio a requerente Maria Lucia Moraes Arraiz de Queiroz 

curadora provisória de Arnaldo Ferreira de Queiroz, a qual deverá prestar 

compromisso no prazo de 05 (cinco) dias, ficando autorizada, 

provisoriamente, a realizar os atos necessários para gerir e administrar os 

bens do interditando, inclusive para fins de eventual recebimento dos 

benefícios a que faz jus junto a Institutos de Seguridade Social, ficando a 

curadora nomeada fiel depositária dos valores porventura recebidos e 

também obrigado à prestação de contas quando instado para tanto, 

observando-se, inclusive, o disposto nos artigos 759 do CPC e seguintes. 

Outrossim, deixo de designar audiência de entrevista diante da situação 

em que se encontra o interditando. Determino estudo social, a ser 

realizado pela Assistente Social do Juízo, na residência do interditando. 

Fixo o prazo de 40 (quarenta) dias para juntada do relatório. Após, dê-se 
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vista ao Ministério Público, em seguida, conclusos. Cite-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Serve a presente como Mandado, se 

for o caso. Primavera do Leste, 30/11/2018. Lidiane de Almeida Anastácio 

Pampado Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1007710-33.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ERONTINA LEITE QUIXABEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OLAVO LEITE PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LIDIANE DE ALMEIDA ANASTACIO PAMPADO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1007710-33.2018.8.11.0037. 

REQUERENTE: ERONTINA LEITE QUIXABEIRA REQUERIDO: OLAVO LEITE 

PEREIRA Vistos etc. Recebo a inicial, vez que preenche os requisitos 

legais previstos no art. 319 do Código de Processo Civil e não incide nas 

hipóteses do art. 330 do mesmo diploma legal. Defiro os benefícios da 

gratuidade da justiça, nos termos dos artigos 98 e 99, § 3º, do CPC. No 

tocante ao pedido liminar para curatela provisória, entendo que merece 

deferimento. A incapacidade do interditando para assumir 

responsabilidades da vida civil e sua incapacidade de viver só e cuidar de 

si mesmo foram atestadas por profissional médico (ID 16655870). A 

requerente, irmã do interditando, se mostra legitimada para interpor a 

medida, conforme estabelece o art. 1.177 do CPC: “A interdição pode ser 

promovida: I – pelo pai, mãe ou tutor; II - pelo cônjuge ou algum parente 

próximo; III - pelo órgão do Ministério Público.” Desse modo, nomeio a 

requerente Erontina Leite Quixabeira curadora provisória de Olavo Leite 

Pereira, a qual deverá prestar compromisso no prazo de 05 (cinco) dias, 

ficando autorizada, provisoriamente, a realizar os atos necessários para 

gerir e administrar os bens do interditando, inclusive para fins de eventual 

recebimento dos benefícios a que faz jus junto a Institutos de Seguridade 

Social, ficando a curadora nomeada fiel depositária dos valores 

porventura recebidos e também obrigado à prestação de contas quando 

instado para tanto, observando-se, inclusive, o disposto nos artigos 759 

do CPC e seguintes. Outrossim, deixo de designar audiência de entrevista 

diante da situação em que se encontra o interditando, vez que Olavo, 

vítima de acidente vascular encefálico e aneurisma cerebral, se encontra 

acamado. Determino estudo social, a ser realizado pela Assistente Social 

do Juízo, na residência do interditando. Fixo o prazo de 40 (quarenta) dias 

para juntada do relatório. Após, dê-se vista ao Ministério Público, em 

seguida, conclusos. Cite-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Serve a presente como Mandado, se for o caso. Primavera do 

Leste, 30/11/2018. Lidiane de Almeida Anastácio Pampado Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1007745-90.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DELGURA CABRAL RONDON (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTE JUÍZO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LIDIANE DE ALMEIDA ANASTACIO PAMPADO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1007745-90.2018.8.11.0037. REQUERENTE: DELGURA CABRAL RONDON 

REQUERIDO: ESTE JUÍZO Vistos etc. Como se sabe, a competência 

jurisdicional quando firmada em razão da matéria, é de ordem pública, 

devendo ser alegada até mesmo de ofício, em qualquer fase ou instância 

do julgamento (art. 64, § 1º, do Código de Processo Civil). Registro que 

nesta comarca há varas com atribuições específicas, como é o caso 

desta 1ª Vara, a qual possui competência para processamento e 

julgamento de ações relativas à infância, família e sucessões. Desse 

modo, sendo que no presente caso não há qualquer questão de 

parentesco ou de sucessão envolvida, tampouco possui criança ou 

adolescente como parte, entendo que o feito, concernente à legislação 

dos registros públicos, recai na competência residual do Juiz de Vara 

Cível. Anoto que esse entendimento está de acordo com as normativas da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria e do Código de 

Organização Judiciária, que assim disciplinam: CNGC. item 1.10.17. Os 

pedidos de restauração, suprimento, retificação, nulidade e cancelamento 

de registros públicos tramitarão perante os respectivos Juízos Cíveis, na 

forma do artigo 51, incisos VI, do COJE/MT. De igual modo, o COJE, em seu 

art. 51, assim define: Aos Juízes de Direito e Substitutos compete: (...) VI – 

processar e julgar os pedidos de restauração, suprimento, retificação, 

nulidade e cancelamento de registros públicos (...)” Em face da 

competência especializada desta Vara e diante do acima esposado, 

declino da competência para seguimento do processamento do feito para 

qualquer das varas cíveis (feitos gerais) desta comarca. Proceda-se as 

anotações e redistribua-se. Publicada e registrada. Ciência às partes. 

Cumpra-se. Primavera do Leste-MT, 30/11/2018. Lidiane de Almeida 

Anastácio Pampado Juíza de Direito

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1006464-02.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARA LUCIA PIERDONA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO PILOTO MACIEL OAB - MT0008222A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MERCI JOSE COELHO (RÉU)

ILDA CANABARRA BASTOS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE Processo: 1006464-02.2018.8.11.0037; 

AUTOR(A): MARA LUCIA PIERDONA RÉU: MERCI JOSE COELHO, ILDA 

CANABARRA BASTOS A GESTORA SUBSTITUTA DA 2ª VARA CIVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, 

USANDO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, ETC. 

Em cumprimento a determinação retro, designa a audiência de conciliação 

para o dia 06 fevereiro de 2019 , às 13h30min, na sala de conciliação do 

Edifício do Fórum desta Comarca. Os(as) advogados(as) constituídos(as) 

ficam cientes de que DEVERÃO comunicar as partes para que 

compareçam na oralidade, no dia e hora marcados. As partes ficam 

advertidas que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (CPC, art.334, §8º). As partes devem estar acompanhadas 

por seus(uas) advogados(as) ou defensores públicos. Primavera do 

Leste - MT, 29 de novembro de 2018. Elizandra Broch de Campos Silva 

Gestora Substituta SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE PRIMAVERA DO LESTE E 

INFORMAÇÕES: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CENTRO, PRIMAVERA DO 

LESTE - MT - CEP: 78850-000 TELEFONE: (66) 3500 1100 - Ramal 217

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006681-45.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO EDIFICIO SOLAR DE PRIMAVERA DO LESTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marilei Schuster OAB - MT0007721A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILBERTO LUIS ALMEIDA (EXECUTADO)

ERICKA REGINA DE HELD LOPES (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1006681-45.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: CONDOMINIO EDIFICIO SOLAR 

DE PRIMAVERA DO LESTE EXECUTADO: GILBERTO LUIS ALMEIDA, 

ERICKA REGINA DE HELD LOPES Vistos etc. Cite-se o executado para 

pagar a dívida no prazo de 3 (três) dias, contado da citação (CPC, art.829, 

caput), cientificando-o de que, independentemente de penhora, depósito 

ou caução, poderá se opor à execução por meio de embargos, oferecidos 

no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art.915), bem como que, no prazo para 

embargos, reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o 

depósito de trinta por cento do valor em execução, acrescido de custas e 

de honorários de advogado, poderá requerer que lhe seja permitido pagar 

o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção 
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monetária e de juros de um por cento ao mês (CPC, art.916). Fixo os 

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

devendo o executado ser expressamente advertido de que, no caso de 

integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade (CPC, art.827, §1º). Do mandado 

de citação constarão, também, a ordem de penhora e a avaliação a serem 

cumpridas pelo oficial de justiça tão logo verificado o não pagamento no 

prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com intimação do executado. 

A penhora recairá sobre os bens indicados pelo exequente, salvo se 

outros forem indicados pelo executado e aceitos pelo juiz, mediante 

demonstração de que a constrição proposta lhe será menos onerosa e 

não trará prejuízo ao exequente (CPC, art.829, §§1º e 2º). Se o oficial de 

justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos 

bastem para garantir a execução. Nos 10 (dez) dias seguintes à 

efetivação do arresto, o oficial de justiça procurará o executado 2 (duas) 

vezes em dias distintos e, havendo suspeita de ocultação, realizará a 

citação com hora certa, certificando pormenorizadamente o ocorrido, 

incumbindo ao exequente requerer a citação por edital, uma vez 

frustradas a pessoal e a com hora certa. Aperfeiçoada a citação e 

transcorrido o prazo de pagamento, o arresto converter-se-á em penhora, 

independentemente de termo. Inexistindo pagamento no tríduo legal, 

inclua-se o nome do executado em cadastros de inadimplentes (CPC, 

art.782, §3º). Concluídas as diligências, imediata conclusão. Cumpra-se. 

Primavera do Leste (MT), 09 de outubro de 2018. Patrícia Cristiane Moreira 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1006464-02.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARA LUCIA PIERDONA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO PILOTO MACIEL OAB - MT0008222A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MERCI JOSE COELHO (RÉU)

ILDA CANABARRA BASTOS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE Processo: 1006464-02.2018.8.11.0037; 

AUTOR(A): MARA LUCIA PIERDONA RÉU: MERCI JOSE COELHO, ILDA 

CANABARRA BASTOS A GESTORA SUBSTITUTA DA 2ª VARA CIVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, 

USANDO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, ETC. 

Em cumprimento a determinação retro, designa a audiência de conciliação 

para o dia 06 fevereiro de 2019 , às 13h30min, na sala de conciliação do 

Edifício do Fórum desta Comarca. Os(as) advogados(as) constituídos(as) 

ficam cientes de que DEVERÃO comunicar as partes para que 

compareçam na oralidade, no dia e hora marcados. As partes ficam 

advertidas que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (CPC, art.334, §8º). As partes devem estar acompanhadas 

por seus(uas) advogados(as) ou defensores públicos. Primavera do 

Leste - MT, 29 de novembro de 2018. Elizandra Broch de Campos Silva 

Gestora Substituta SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE PRIMAVERA DO LESTE E 

INFORMAÇÕES: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CENTRO, PRIMAVERA DO 

LESTE - MT - CEP: 78850-000 TELEFONE: (66) 3500 1100 - Ramal 217

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1006464-02.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARA LUCIA PIERDONA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO PILOTO MACIEL OAB - MT0008222A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MERCI JOSE COELHO (RÉU)

ILDA CANABARRA BASTOS (RÉU)

 

CERTIDÃO Certifico que nesta data, intimo o advogado do requerente para 

recolher as diligências do oficial de justiça para cumprimento do Mandado 

de Intimação. Primavera do Leste, 30/11/2018.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 161043 Nr: 850-04.2016.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO OLIVEIRA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO OLIVEIRA DE LIMA - 

OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA CARINA UEHARA 

PAULA DE LARA - OAB:OAB/MT 21.387-B, ROMEU DE AQUINO NUNES - 

OAB:3.770

 Certifico que nesta data intimo o advogado do requerido a apresentar 

contrarrazões de apelação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 160814 Nr: 764-33.2016.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO OLIVEIRA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO OLIVEIRA DE LIMA - 

OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA CARINA UEHARA 

PAULA DE LARA - OAB:OAB/MT 21.387-B

 Certifico que nesta data intimo o advogado do requerido para apresentar 

contrarrazões de apelação.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 69185 Nr: 1493-69.2010.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONINHO RAVANELLO, MAURA DE LUCA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZANGELA BROCH DE 

CAMPOS - OAB:13058/MT, ENIO ZANATTA - OAB:MT 13.318, RENATO 

CINTRA FARIAS - OAB:MT 11002-B, WOLCER FREITAS MAIA - 

OAB:5778/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:OAB/MT 10133, JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - OAB:MT 

19.081-A, PAULA RODRIGUES DA SILVA - OAB:OAB/SP 221.271, 

SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:OAB/MT 19.081-A

 Certifico que nesta data o advogado Dr. JOÃO BATISTA DE CASTRO fica 

INTIMADO para devolver os autos no prazo de 24 horas, sob pena de 

busca e apreensão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 144623 Nr: 1862-87.2015.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO OLIVEIRA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO OLIVEIRA DE LIMA - 

OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANELY DE MORAES PEREIRA 

MERLIN - OAB:13571/B

 Certifico que nesta data intimo o advogado do requerido para apresentar 

contrarrazões de apelação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 132855 Nr: 5095-29.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO OLIVEIRA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO OLIVEIRA DE LIMA - 

OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANELY DE MORAES PEREIRA 

MERLIN - OAB:13571/B

 Certifico que nesta data INTIMO o Advogado do REQUERIDO para 

apresentar as contrarrazões ao Recurso de Apelação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 170075 Nr: 5272-22.2016.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCA PAULINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO SILVA - OAB:MT/ 

20.957-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:MT 8.184-A

 Certifico que nesta data o advogado do EXECUTADO fica INTIMADO para 

pagar o valor da condenação confome petição de fls.141, no prazo de 15 

dias, sob pena de multa nos termos do artigo 523, §1º, do Código de 

Processo Civil/2015.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 170073 Nr: 5270-52.2016.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO GABRIEL DO AMARAL CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO SILVA - OAB:MT/ 

20.957-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O MT

 Certifico que nesta data INTIMO o advogado para se manifestar, acerca 

do pagamento da condenação realizado pelo executado, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 178016 Nr: 9591-33.2016.811.0037

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA MARA BASEI, ALBERTO SCHLITTER, JADILMO 

JOSE ZANATA, ALCEU HENRIQUE DA SILVA, FELIPE SCHIMIDT 

MACHADO, CLEBER HENRIQUE DA SILVA, Samoel da Silva, NABOR 

ROMANCINI, JAIRTON AFONSO ZANATA, MARIA BORTOLANZA, 

RICARDO RESENDE DE MELO, RAFAEL DALL AGNOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONTUDO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 

EIRELI - PRIMACON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONTUDO MATERIAIS 

PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - PRIMACON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, 

Márcia Calicchio da Cruz, ALTAIR PIOVEZAN, CONTUDO MATERIAIS 

PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - PRIMACON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, 

CONTUDO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - PRIMACON 

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ANTONIO DE MELLO, MARCELO ANDRE 

KONAGESKI, ALBERT PIOVEZAN, COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL DALL AGNOL - 

OAB:20898/MT, SAMOEL DA SILVA - OAB:5621/MT, SANDRA MARA 

BASEI - OAB:5066-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, BRUNO OLIVEIRA CASTRO - OAB:9237/MT, 

CRISLAINE VEIGA - OAB:15425/O, DARLEY DA SILVA CAMARGO - 

OAB:MT 6.526-B, EMILIA CARLOTA GONÇALVES VILELA - OAB:MT 

13206, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT, JOÃO OLIVEIRA DE 

LIMA - OAB:4257-B/MT, LUIZE CALVI MENEGASSI - OAB:MT 13700, 

MARCELO AMBROSIO CINTRA - OAB:MT 8934, MARLI TEREZINHA 

MELLO DE OLIVEIRA - OAB:5134/MT, PAMELA GHIOTTE MATEUS - 

OAB:20453/O, PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - OAB:MT 

12.007, RODOLFO COELHO RIBEIRO - OAB:MT/16215

 Certifico que nesta data INTIMO o Advogado do REQUERIDO para 

apresentar as contrarrazões aos Embargos de Declaração, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 150250 Nr: 4526-91.2015.811.0037

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: USINIL INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA, Samoel da 

Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIRASSOL MERCADÃO DE PEÇAS 

AGRÍCOLAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESANDRE FONTANA BERTO - 

OAB:SP/ 156.232, SAMOEL DA SILVA - OAB:5621/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO EMANUEL PAIM - 

OAB:14606/MT, RAUL ANTUNES MACEDO - OAB:MT 15.674, 

SEBASTIÃO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - OAB:MT 7187

 Certifico que nesta data INTIMO o Advogado do REQUERIDO para 

apresentar as contrarrazões aos Embargos de Declaração, no prazo 

legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 172741 Nr: 6666-64.2016.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO EIITI MUROFUSE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE "PRIMACREDI"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA DREYER - OAB:MT. 

9.520

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA AIRES DE MELO 

NICOLINO - OAB:OAB/MT 17.058, EDERSON SANTOS NEVES, - 

OAB:OAB/MT 18.174, JOSE RAVANELLO - OAB:MT 3291, WENDELL 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:MT/ 14394

 Processo nº 6666-64.2016.811.0037 (Código 172741)

Embargos à Execução

Embargante: Mauro Eiti Murofuse

Embargada: Cooperativa de Crédito Rural de Primavera do Leste

Vistos em correição permanente.

Trata-se de embargos à execução opostos por Mauro Eiti Murofuse em 

face de Cooperativa de Crédito Rural de Primavera do Leste, qualificados 

nos autos em epígrafe.

 Antes da formação da angularidade da relação jurídica processual, 

instada a recolher as custas processuais, sob pena de cancelamento da 

distribuição, a parte autora quedou-se inerte, não promovendo a diligência 

que lhe competia, consoante certidão inclusa (fls.41).

 Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É A SÍNTESE. FUNDAMENTO. DECIDO.

 Não efetuado o recolhimento das custas, determino o cancelamento da 

distribuição, nos moldes do artigo 290 do Código de Processo Civil e 

JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro 

no artigo 485, X, do Código de Processo Civil.

 Sem custas ante a ausência de recebimento da inicial.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes.

P.R.I.C.

Primavera do Leste (MT), 11 de setembro de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 153909 Nr: 6197-52.2015.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARNALDO MORAIS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA COMPLEMENTAR A DILIGENCIA 
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DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA - JAN AUREO GOMES ANDRADE, no valor de 

R$1.400,00 (hum mil e quatrocentos reais)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 138187 Nr: 9139-91.2014.811.0037

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TAUFICK MIGUEL CHEDICK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRIO DONIZETE ANTUNES DE MACEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO HUMBERTO BUDOIA - 

OAB:3339-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAUL ANTUNES MACEDO - 

OAB:MT 15.674

 Certifico que nesta data o advogado Dr.CRISTIANO TERRENGUI, OAB- 

23584- fica INTIMADO para devolver os autos no prazo de 24 horas, sob 

pena de busca e apreensão.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 128931 Nr: 1805-06.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DULCE MANSKE KRIESE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER AUGUSTO BUSS - 

OAB:12628 B- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

COSTA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 Processo nº 1805-06.2014.811.0037 (Código 128931)

Ação de Obrigação de Fazer c/c Perdas e Danos

Requerente: Dulce Manske Kriese

 Requerido: Banco Panamericano S/A

Vistos etc.

Conclusão desnecessária. Processo pendente de cumprimento de ordem 

judicial (fls.107).

Intimem-se as partes para especificarem as provas que pretendem 

produzir, justificando-as objetivamente, em 15 (quinze) dias.

Expirado o prazo, conclusos para julgamento conforme o estado do 

processo (CPC, art.354-357).

Cumpra-se.

 Primavera do Leste (MT), 29 de novembro de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 114453 Nr: 4896-75.2012.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA BMC S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO ALVIM BITES 

CASTRO - OAB:88562

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:MT15.484-A

 Processo nº 4896-75.2012.811.0037 (Código 114453)

Ação Revisional de Contrato c/c Consignação em Pagamento e Repetição 

do Indébito

 Requerente: Edson Pereira dos Santos

Requerido: Banco Finasa BMC S/A

Vistos etc.

Intime-se a parte autora pessoalmente, por mandado, para manifestar 

interesse no prosseguimento do feito, suprindo a omissão (fls.104), no 

prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo sem resolução 

de mérito, nos termos do artigo 485, §1º, do Código de Processo Civil.

Expirado o prazo, conclusos para deliberação.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 29 de novembro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 124901 Nr: 7469-52.2013.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINA BORGES REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETÍCIA BORGES REIS - 

OAB:MT/13385, LUCINÉIA DE BORTOLI VERDÉRIO - OAB:13057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZABETH CERQUEIRA 

COSTA - OAB:ES/13.066, HORST VILMAR FUCHS - OAB:ES/12.529

 Processo nº 7469-52.2013.811.0037 (Código nº 124901)

Ação de Restituição de Valores com Danos Morais

Requerente: Marina Borges Reis

 Requeridos: Ympactus Comercial Ltda – ME e Outros

Vistos em correição permanente.

Nos termos do artigo 511 do Código de Processo Civil, na liquidação pelo 

procedimento comum, o juiz determinará a intimação do requerido, na 

pessoa de seu advogado ou da sociedade de advogados a que estiver 

vinculado, para, querendo, apresentar contestação no prazo de 15 

(quinze) dias. Destarte, intime-se a parte requerida, por intermédio de seu 

advogado ou da sociedade de advogados a que estiver vinculado, para 

apresentar contestação, em 15 (quinze) dias, bem como apresentar 

documentos relativos à negociação havida entre os contratantes, que 

demonstrem a exata situação financeira da liquidante, ou seja, valor e data 

no momento do ingresso, eventual resgate com a respectiva data, 

mediante extrato de movimentação de conta bancária ou do sistema da 

empresa demandada, em 5 (cinco) dias, sob pena de admitir-se como 

verdadeiros os fatos que, por meio do documento ou da coisa, a parte 

pretendia provar, nos moldes do artigo 400 do Código de Processo Civil.

Expirado o prazo, imediata conclusão.

Cumpra-se.

 Primavera do Leste (MT), 09 de outubro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 144145 Nr: 1683-56.2015.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BORDÃO & BORDÃO LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SGLUM CAMISETAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KELLI MARIANI LIMA DA SILVA - 

OAB:MT/19369/O, TIAGO BUENO DA SILVA - OAB:MT/18226/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA GABRIELA 

GALVAO FRANCO - OAB:OAB/GO 34.767, FERNANDO ANTONIO 

COSTA FRANCO - OAB:OAB/GO 28.411

 Processo nº 1683-56.2015.811.0037 (Código 144145)

Cumprimento de Sentença

Exequente: Bordão & Bordão LTDA – ME Executado: Sglum Camisetas

Vistos etc.

Intime-se a parte exequente para apresentar o cálculo atualizado do 

débito, em 10 (dez) dias, viabilizando a análise de eventual insuficiência da 

penhora.

Aportando o cálculo, imediata conclusão.

Cumpra-se.

 Primavera do Leste (MT), 29 de novembro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 105933 Nr: 13248-95.2010.811.0003

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON LUIZ BORGES SILVESTRIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WERNI ADOLFO DREYER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLECI DO NASCIMENTO FACCO 
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- OAB:MT/14126, OLIVIA DE MATTOS GARCIA - OAB:14064

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTINA DREYER - OAB:MT. 

9.520, RAQUEL DREYER - OAB:MT 8413

 Processo nº 13248-95.2010.811.0037 (Código nº 105933)

Ação Monitória

Requerente: Edson Luiz Borges Silvestrim

Requerido: Werni Adolfo Dreyer

Vistos etc.

O mandato extinguiu-se com a morte do mandante (CC, art. 682, II), 

inexistindo viabilidade de postulação em nome do falecido, inclusive 

porque a existência da pessoal natural termina com a morte (CC, art. 6º).

Tendo em vista o falecimento do requerente Edson Luiz Borges Silvestrim, 

suspendo o curso processual até a efetiva sucessão (CPC, art.110), nos 

termos do artigo 313, I, do Código de Processo Civil.

Nos moldes do artigo 313, §2º, II, do Código de Processo Civil, falecido o 

autor e sendo transmissível o direito em litígio, determino a intimação de 

seu espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, por 

edital, para que manifestem interesse na sucessão processual e 

promovam a respectiva habilitação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de extinção do processo sem resolução de mérito.

Expirado o prazo, imediata conclusão.

 Cumpra-se.

 Primavera do Leste (MT), 29 de novembro de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 171906 Nr: 6161-73.2016.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILEDA LUCIA BERGONZI DI DOMENICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL S/A, CARLOS 

ROBERTO COSTA, JAMES MATTHEW MERRIL, CARLOS NATANEL 

WANZELLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÉO NUNES - OAB:MT 5999-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HORST VILMAR FUCHS - 

OAB:ES/12.529

 Isto posto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DE LIQUIDAÇÃO DE 

SENTENÇA e declaro a existência da relação jurídica contratual e fixo o 

valor da condenação em R$42.921,19 (quarenta e dois mil e novecentos e 

vinte e um reais e dezenove centavos), os quais já foram atualizados até 

a declinação do valor, devendo ser o valor atualizado por ocasião do 

cumprimento de sentença, acrescidos de correção monetária pelo INPC a 

contar do primeiro cálculo e juros moratórios legais a partir da citação (CC, 

art.406).Sem honorários advocatícios por ausência de litigiosidade efetiva, 

conforme posicionamento jurisprudencial. Os honorários do cumprimento 

de sentença serão fixados por ocasião do despacho inicial.Efetuadas as 

intimações pertinentes, certificado o trânsito em julgado e havendo 

requerimento expresso de cumprimento de sentença, intime-se a parte 

executada para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido 

de custas, se houver, advertindo-lhe que, não ocorrendo pagamento 

voluntário no prazo legal, o débito será acrescido de multa de dez por 

cento e, também, de honorários de dez por cento (CPC, art.523, §1º), bem 

como que, transcorrido o prazo para pagamento voluntário, inicia-se o 

prazo de 15 (quinze) dias para oferecimento de impugnação, 

independentemente de penhora ou nova intimação (CPC, art.525).P.R.I.C. 

Primavera do Leste (MT), 29 de novembro de 2018. Patrícia Cristiane 

Moreira Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 153666 Nr: 6099-67.2015.811.0037

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TOTTI TRANSPORTES LTDA EPP, TOTTI PRESTADORA 

DE SERVIOS AGRICOLAS LTDA - ME, JOÃO BATISTA DE CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO ANTONIO DE AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO FRANGE JUNIOR - 

OAB:MT 6218

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA AIRES DE MELO 

NICOLINO - OAB:OAB/MT 17.058, TAINARA RAVANELLO CARBONIERI 

- OAB:OAB-MT 15.651

 Certifico que nesta data o advogado Dr. LEONARDO COSTA NICOLINO - 

OAB12900 fica INTIMADO para devolver os autos no prazo de 24 horas, 

sob pena de busca e apreensão.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 143958 Nr: 1604-77.2015.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIO CESAR MANOEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURI LUIZ BAGGIO E CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TAILOR HENRIQUE SOUZA - 

OAB:21916/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA CRISTINA TEIXEIRA - 

OAB:RS 82723-A

 Processo nº 1604-77.2015.811.0037 (Código 143958)

Cumprimento de Sentença

Exequente: Caio Cesar Manoel

Executado: Mauri Luiz Baggio e Cia LTDA

Vistos etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença manejado por Caio Cesar Manoel 

em face de Mauri Luiz Baggio e Cia LTDA, qualificados nos autos em 

epígrafe.

A parte exequente, após a satisfação integral da obrigação pecuniária, 

postulou pela extinção do feito (fls.132).

Isto posto, extinto o crédito pelo pagamento, JULGO EXTINTA POR 

SENTENÇA A EXECUÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do 

artigo 924, II, c/c artigo 925, ambos do Código de Processo Civil.

Condeno a parte executada ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, consoante fixados no despacho inicial (fls.107).

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo.

P.R.I.C.

 Primavera do Leste (MT), 29 de novembro de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 149496 Nr: 4126-77.2015.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILISEU CARLOS KOZIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANZOI TRANSPORTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZANGELA BROCH DE 

CAMPOS - OAB:13058/MT, ENIO ZANATTA - OAB:MT 13.318, RAFAEL 

CARLOTTO CORREA - OAB:14144/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON MITSUO TIUJO - 

OAB:35933/PR, ROSA MARIA POZZER ROTILI - OAB:MT/14.441

 Processo nº 4126-77.2015.811.0037 (Código 149496)

Ação de Indenização c/c Perdas e Danos

Requerente: Iliseu Carlos Koziel

 Requerido: TFL Transportes Ltda - EPP

Vistos etc.

Intimem-se as partes para especificarem as provas que pretendem 

produzir, justificando-as objetivamente, em 15 (quinze) dias.

Expirado o prazo, conclusos para julgamento conforme o estado do 

processo (CPC, art.354-357).

Cumpra-se.

 Primavera do Leste (MT), 29 de novembro de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 39129 Nr: 1683-71.2006.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODETE ZANONI
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BOSCO BARBOSA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA ROSEMARY RODRIGUES 

DOS SANTOS - OAB:17545/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALFREDO DE OLIVEIRA 

WOYDA - OAB:MT/7719-B

 do patrono da parte autora , para maniferta-ser sobre a certidão do 

distribuidor, conforme abaixo transcrito:

Certifico e dou fé que nesta data deixei de cumprir os autos supra, ante 

serem encaminhados a minha pessoa, a fim de calculos aos quais não 

possuo qualificação e competência, bem como exerço a função de 

contador mediante designação da Central de Administração via Diretoria 

deste Comarca, onde ambos são cientes da minha função estavel de 

técnico judiciário mat. 8677, sem qualquer vinculo ao cargo de contador 

em questão, porém colaborando ante a vacância do cargo, instalada na 

Comarca mediante a licença da respectiva contadora.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 68379 Nr: 689-04.2010.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIMASP - COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS, 

SERVIÇOS E PEÇAS LTDA, HL LOCADORA DE MÁQUINAS E VEÍCULOS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LORAN MARLON BERALDO DE PIERI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: alessadro da silva - OAB:34082, 

ALESSANDRO DA SILVA OLIVEIRA - OAB:GO/21644-E, ARTHUR 

RAMOS DO NASCIMENTO - OAB:26900/GO, LUCIANO DA SILVA BILIO 

- OAB:OAB/GO 21.272

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALFREDO DE OLIVEIRA 

WOYDA - OAB:MT/7719-B, LEONARDO COSTA NICOLINO - 

OAB:OAB/MT 12.900

 Certifico que nesta data o advogado Dr. ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA, 

fica INTIMADO para devolver os autos no prazo de 24 horas, sob pena de 

busca e apreensão.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 63979 Nr: 3702-45.2009.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISA CRISTINA VON BORSTEL MARQUES DAPPER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA MARTINS RIBAS - 

OAB:5974-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT 19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 Processo nº 3702-45.2009.811.0037 (Código 63979)

Ação de Indenização por Dano Moral

Requerente: Isa Cristina Von Borstel Marques Dapper

Requerido: Banco do Brasil S/A

Vistos etc.

Trata-se de embargos de declaração opostos por Isa Cristina Von Borstel 

Marques Dapper em face da sentença encartada às fls.263/266.

A pretensão recursal fundamenta-se no reconhecimento da sucumbência 

recíproca, com repartição dos ônus, embora o pedido de mérito tenha sido 

acolhido em sua integralidade.

Regularmente intimada, a parte contrária não apresentou contrarrazões.

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É A SÍNTESE. FUNDAMENTO. DECIDO.

A sucumbência recíproca, no caso concreto, teria se configurado acaso 

não houvesse o pedido alternativo “ou em outro valor a ser fixado por 

arbitramento” (fls.20).

 De fato, o Juízo não acolheu o primeiro pedido, relativo ao arbitramento de 

100 salários mínimos a título de indenização por danos morais, o que 

ensejaria, em tese, a sucumbência recíproca. Todavia, o pedido alternativo 

foi acolhido, afastando a sucumbência recíproca.

Portanto, havendo efetivo erro, os embargos de declaração devem ser 

providos.

Isto posto, RECEBO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e sano o erro, 

condenando a parte requerida ao pagamento integral das custas 

processuais e honorários advocatícios, além dos honorários periciais. Fixo 

a verba honorária em 15% sobre o valor da condenação, nos moldes do 

artigo 85 do Código de Processo Civil.

P.R.I.C.

 Primavera do Leste (MT), 29 de novembro de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 153732 Nr: 6122-13.2015.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSON CLÓVIS MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAUCK E CIA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS EMIDIO CEZAR - 

OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAUL ANTUNES MACEDO - 

OAB:MT 15.674

 Certifico que nesta data o advogado Dr. CRISTIANO TERRENGUI - OAB 

23584, fica INTIMADO para devolver os autos no prazo de 24 horas, sob 

pena de busca e apreensão.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 71666 Nr: 3981-94.2010.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIMASP - COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS, 

SERVIÇOS E PEÇAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BERALDO DE PIERI & PIERI LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO DA SILVA 

OLIVEIRA - OAB:GO/21644-E, ARTHUR RAMOS DO NASCIMENTO - 

OAB:26900/GO, LUCIANO DA SILVA BILIO - OAB:OAB/GO 21.272

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALFREDO DE OLIVEIRA 

WOYDA - OAB:MT/7719-B

 Certifico que nesta data o advogado Dr. ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA, 

fica INTIMADO para devolver os autos no prazo de 24 horas, sob pena de 

busca e apreensão.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 5571 Nr: 1850-35.1999.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECI ANTONIO GUADAGNIN, ARNILDO 

GUADAGNIN, VANDERLEI JOSÉ GUADAGNIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos Mandú da 

Silva - OAB:2.360-MT

 Processo nº 1850-35.1999.811.0037 (Código 5571)

Ação de Execução de Título Extrajudicial

Exequente: Banco Bradesco S/A

Executados: Valdeci Antônio Guadagnin e Outros

Vistos etc.

Inexistindo localização de bens penhoráveis, determino a suspensão do 

curso processual da execução, período durante o qual também fica 

suspensa a prescrição (CPC, art.921, III e §1º).

Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que sejam encontrados 

bens penhoráveis, arquive-se provisoriamente, sem baixa na Distribuição, 

com exclusão do relatório estatístico, nos moldes do artigo 2º do 

Provimento nº 10/2007 – CGJ (CPC, art. 921, §2º).

Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a 

qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis (CPC, art.921, §3º).

Decorrido o prazo de 1 (um) ano da suspensão processual sem 

manifestação da parte exequente, começa a correr o prazo de prescrição 

intercorrente (CPC, art. 921, §4º).

Localizados bens penhoráveis ou configurada a prescrição intercorrente, 

imediata conclusão.

Intime-se. Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 29 de novembro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira
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 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 156402 Nr: 7351-08.2015.811.0037

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO ANTONIO DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOTTI TRANSPORTES LTDA EPP, TOTTI 

PRESTADORA DE SERVIOS AGRICOLAS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA AIRES DE MELO 

NICOLINO - OAB:OAB/MT 17.058, TAINARA RAVANELLO CARBONIERI 

- OAB:OAB-MT 15.651

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FRANGE JUNIOR - 

OAB:MT 6218, PEDRO VINICIUS DOS REIS - OAB:MT 17942

 Certifico que nesta data o advogado Dr. LEONARDO COSTA NICOLINO - 

OAB 12900, fica INTIMADO para devolver os autos no prazo de 24 horas, 

sob pena de busca e apreensão.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 156403 Nr: 7352-90.2015.811.0037

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANETE DE AMORIM, RICARDO ANTONIO DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOTTI TRANSPORTES LTDA EPP, TOTTI 

PRESTADORA DE SERVIOS AGRICOLAS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA AIRES DE MELO 

NICOLINO - OAB:OAB/MT 17.058, TAINARA RAVANELLO CARBONIERI 

- OAB:OAB-MT 15.651

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FRANGE JUNIOR - 

OAB:MT 6218, PEDRO VINICIUS DOS REIS - OAB:MT 17942

 Certifico que nesta data o advogado Dr. LEONARDO COSTA NICOLINO, 

OAB 12900, fica INTIMADO para devolver os autos no prazo de 24 horas, 

sob pena de busca e apreensão.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 153665 Nr: 6098-82.2015.811.0037

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TOTTI TRANSPORTES LTDA EPP, TOTTI PRESTADORA 

DE SERVIOS AGRICOLAS LTDA - ME, JOÃO BATISTA DE CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANETE DE AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO FRANGE JUNIOR - 

OAB:MT 6218

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA AIRES DE MELO 

NICOLINO - OAB:OAB/MT 17.058, TAINARA RAVANELLO CARBONIERI 

- OAB:OAB-MT 15.651

 Certifico que nesta data o advogado Dr. LEONARDO COSTA NICOLINO - 

OAB12900 fica INTIMADO para devolver os autos no prazo de 24 horas, 

sob pena de busca e apreensão.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 187956 Nr: 2932-71.2017.811.0037

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S.A, MARCELO GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAUCK E CIA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO IVÁN ZAKIDALSKI - 

OAB:PR 39274, BRUNO CACHUBA BERTELLI - OAB:PR 51689, 

FERNANDO DALLA PALMA ANTONIO - OAB:PR 32698, MARCELO 

GONÇALVES - OAB:7831/MT, RAFAEL CORDEIRO DO REGO - OAB:PR 

45335

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO EMANUEL PAIM - 

OAB:14606/MT, SEBASTIÃO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - OAB:MT 

7187

 Considerando o retorno dos autos do Egrégio Tribunal de Justiça, INTIMO 

as partes, através de seus respectivos advogados, para manifestarem 

nos autos, no prazo de quinze dias, requerendo o que entenderem de 

direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 49069 Nr: 4473-91.2007.811.0037

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUVENAL ENTRINGER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASSIANO DE LIMA SECHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO CESAR CREMA - 

OAB:3873/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marlon César Silva Moraes - 

OAB:5629/MT

 Processo nº 4473-91.2007.811.0037 (49069)

Cumprimento de Sentença

Exequente: Juvenal Entringer

Executado: Espólio de Cassiano de Lima Sechi

Vistos etc.

 Trata-se de cumprimento de sentença proposta por Juvenal Entringer em 

face de Espólio de Cassiano de Lima Sechi, ambos qualificados nos autos 

em epígrafe.

No decorrer do trâmite processual, as partes transigiram, requerendo a 

extinção processual, nos termos do artigo 487, III, ‘b’, do Código de 

Processo Civil (fls.271/272).

 Formalizados os autos, vieram para deliberação.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO.

 Traduzindo o procedimento composição sobre direitos passíveis de 

transação, HOMOLOGO O ACORDO formulado entre as partes, com fulcro 

no artigo 200, caput, do Código de Processo Civil.

Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, III, ‘b’, do Código de Processo Civil.

Sem custas processuais remanescentes, na forma do artigo 90, §3º, do 

Código de Processo Civil.

Determino a baixa de eventuais medidas judiciais restritivas.

 Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes.

P.R.I.C.

Primavera do Leste (MT), 28 de novembro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 109463 Nr: 8675-72.2011.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO JOHN DEERE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR PERES DE AZEVEDO, LEONOR PEREZ 

BEGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA 

- OAB:14.224/RS, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 6.526-B, 

GILBERTO JOSÉ CERQUEIRA JÚNIOR - OAB:48003/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE BACALTCHUK - 

OAB:4404-A/MT, LEOPOLDO QUEIROZ PAIM - OAB: MT 12413

 Certifico que nesta data INTIMO o Advogado do REQUERENTE para 

apresentar as contrarrazões aos Embargos de Declaração, no prazo 

legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 160234 Nr: 514-97.2016.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ICMSV, MARCIANA SIQUEIRA MIRANDA, LEANDRO 

WENDER STRUB VEIGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICHARD GAERTNER, MAPFRE SEGUROS 

GERAIS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SINTIA POHL MOREIRA DE 

CASTILHO - OAB:MT/ 10.101-E, SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO 

FILHO - OAB:6174-MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:OAB/MT 15.013-A, JANICE TEREZINHA ANDRADE DA 

SILVA - OAB:MT/ 18.182-A, RUBIA EMANUELLA SOARES RIBEIRO - 

OAB:O 16120/, STEPHANNI FERREIRA SILVA - OAB:OAB/MT 17617

 Processo nº 514-97.2016.811.0037 (Código 160234)

Ação Sumária de Indenização por Acidente de Veículo

Requerentes: Iuri Cauã Miranda Strub Veiga e Outro

 Requerido: Richard Gaertner

 Vistos etc.

 Cumpra-se integralmente a decisão derradeira (fls. 523).

 Concluídas as diligências, imediata conclusão.

Às providências.

Primavera do Leste (MT), 28 de novembro de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001929-30.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARINEIDE CEZARINO CREMA DE BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON LOPES DA SILVA OAB - MT23775/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAILINY REGINA DUARTE (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

recolher as custas judiciais conforme ID 16607778, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004888-71.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MANUFATURACAO DE PRODUTOS PARA ALIM ANIMAL PREMIX LTDA 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO CORDEIRO DE ALMEIDA E SILVA OAB - SP161995 

(ADVOGADO(A))

YURI DE AZEVEDO MARQUES OAB - SP328344 (ADVOGADO(A))

SAULO VINICIUS DE ALCANTARA OAB - MG88247 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDA NAGAMATI - ME (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

recolher as custas judiciais conforme ID 16598945, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000763-94.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUCILIA GOMES OAB - SP5835-A (ADVOGADO(A))

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LIDIANE CLARIS FERREIRA DE SOUSA (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

recolher as custas judiciais conforme ID 16598294, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000239-97.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAURO ANTONIO GNOATO (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

recolher as custas judiciais conforme ID 16583552, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001177-58.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - SP328945 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WANDERLAN JUNIOR MUNIZ CERQUEIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1001177-58.2018.8.11.0037. 

REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A REQUERIDO: WANDERLAN JUNIOR 

MUNIZ CERQUEIRA Vistos. Conforme entendimento já pacificado pela 

jurisprudência pátria, mostra-se cabível a inserção de restrição de 

circulação, via RENAJUD, nas ações de busca e apreensão, no escopo de 

efetivar o cumprimento da decisão liminar, quando válida a notificação 

extrajudicial realizada, e inexistindo elementos que fragilizem a mora do 

devedor. Neste sentido, cita-se jurisprudência: PROCESSUAL CIVIL. 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. 

BLOQUEIO JUDICIAL DE CIRCULAÇÃO VIA RENAJUD. POSSIBILIDADE. 

HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO 

STJ. 1. É possível o lançamento de restrição de circulação, via RENAJUD, 

para efetivação da tutela pretendida. 2. Agravo em Recurso Especial 

conhecido. Recurso Especial conhecido e não provido. (STJ; AREsp 

1.291.004; Proc. 2018/0109149-3; MG; Relª Minª Nancy Andrighi; Julg. 

18/06/2018; DJE 21/06/2018; Pág. 4234) Ante o exposto, defiro o pedido 

de inclusão de restrição ao veículo indicado na exordial, através do 

sistema RENAJUD. Procedam-se às diligências a fim de se incluir a 

restrição de circulação no veículo registrado em nome do requerido, junto 

ao DETRAN/MT, utilizando-se o Sistema RENAJUD. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, 08 de novembro de 2.018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001127-66.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO AUGUSTO PEDRAO (EXECUTADO)

SEBASTIAO AUGUSTO PEDRAO - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1001127-66.2017.8.11.0037. 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. EXECUTADO: SEBASTIAO 

AUGUSTO PEDRAO - ME, SEBASTIAO AUGUSTO PEDRAO Vistos. Defiro 

o pedido retro e, em consonância com o disposto no artigo 921, III, §1º, do 

Código de Processo Civil, determino a suspensão da execução pelo prazo 

de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. Decorrido o 

referido prazo sem que seja localizado o executado ou que sejam 

encontrados bens penhoráveis, determino, desde já o arquivamento dos 

autos, independente de nova intimação, oportunidade em que começará a 

correr o prazo de prescrição intercorrente. Após, intimem-se as partes 

para se manifestarem sobre a prescrição intercorrente de que trata o §4º 

do referido artigo, no prazo de 15 (quinze) dias. Consigno que os autos 

poderão ser desarquivados para prosseguimento da execução se a 

qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis. Observadas às 

formalidades legais proceda-se com as baixas necessárias no relatório 

estatístico da corregedoria, levando o feito ao arquivo provisório até o 

prazo final da suspensão. Intimem-se. Cumpra, expedindo o necessário, 

com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 08 de novembro de 

2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001387-12.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ELSON DUQUES DOS SANTOS OAB - MT0014234A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

POSTO ROCHA LTDA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1001387-12.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE 

COMBUSTIVEIS LTDA EXECUTADO: POSTO ROCHA LTDA Vistos. Indefiro 

o pedido de citação por edital, vez que não há comprovação nos autos de 

que foram esgotados todos os meios de citação do executado, 

ressaltando-se que a citação por edital é medida extrema e só deve ser 

utilizada quando a parte exequente não lograr êxito para localização da 

parte executada. Dessa forma, intime-se a parte exequente para, em 05 

(cinco) dias, dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção e 

arquivamento. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo a necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 08 de novembro de 2018. 

Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001876-83.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA MARIA DA FONSECA FERNANDES (RÉU)

ADEMIR FERNANDES SILVA (RÉU)

TORNEARIA CENTRO OESTE LTDA - ME (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para comprovar 

o depósito da diligência, para expedição de mandado de citação, no prazo 

de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006225-32.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RONYVALDO CANDIDO DE FATIMA (AUTOR(A))

RONAYR CANDIDO DE FATIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO DALLOCA DE PAULA OAB - MT0020075A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RANDERSON CARVAJAL QUISPE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1006225-32.2017.8.11.0037. 

AUTOR(A): RONAYR CANDIDO DE FATIMA, RONYVALDO CANDIDO DE 

FATIMA RÉU: RANDERSON CARVAJAL QUISPE Vistos. Analisando 

detidamente os autos, e considerando o teor da certidão de ID nº 

15847816, que apontou que o requerido foi devidamente citado, mas não 

se manifestou nos autos, DECRETO A REVELIA do requerido RANDERSON 

CARVAJAL QUISPE, nos termos do artigo 344 do Código de Processo 

Civil. Sem prejuízo, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

07/03/2019 às 14h30min. Fixo como ponto controvertido a configuração do 

dano moral. As testemunhas deverão ser tempestivamente arroladas, no 

prazo de 15 (quinze) dias a contar da intimação desta decisão, no máximo 

de 03 (três), bem como as que residirem fora desta Comarca deverão ser 

ouvidas nas Comarcas de domicílio, através de Carta Precatória. Consigno 

que, em face do princípio da celeridade processual e o disposto no artigo 

455 do Código de Processo Civil, a parte autora deverá trazer suas 

testemunhas ao ato processual independente de intimação realizada pelo 

Juízo, as quais deverão ser arroladas no prazo de 15 (quinze) dias, a 

contar da intimação desta decisão. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 08 de 

novembro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005914-07.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOALESTE - COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DA 

REGIAO SUL DO MATO GROSSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA VERDERIO DA SILVA OAB - MT20762/O (ADVOGADO(A))

JOAO PEDRO DE ARRUDA SOARES OAB - DF0037156A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDEMIRO GUENO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

UMBERTO JOAO GUENO OAB - 533.885.859-20 (REPRESENTANTE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1005914-07.2018.8.11.0037. AUTOR(A): COOALESTE - COOPERATIVA 

AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DA REGIAO SUL DO MATO 

GROSSO RÉU: VALDEMIRO GUENO REPRESENTANTE: UMBERTO JOAO 

GUENO Vistos. Analisando os autos, verifico que houve apenas uma 

tentativa de citação através de oficial de justiça, de modo que não é o 

caso de citação por hora certa, vez que ausentes os requisitos legais 

estabelecidos no artigo 252 do Código de Processo Civil. Destarte, 

expeça-se novo mandado para tentativa de citação no endereço conforme 

ID nº 15592902, consignando-se que, em não sendo encontrado o 

requerido, fica, desde já, autorizada a realização de citação por hora 

certa. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 08 de novembro de 2.018. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001719-76.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SEREGEL COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELIO ALEXANDRE SAMUELSSON OAB - MT23559/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DARCI CAMARGO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1001719-76.2018.8.11.0037. 

EXEQUENTE: SEREGEL COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS 

LTDA EXECUTADO: DARCI CAMARGO Vistos. Defiro o requerimento de 

penhora on line. Deve ser consignado que o artigo 835 do Código de 

Processo Civil declara qual ordem de preferência para a realização da 

penhora. Inclua-se a minuta de bloqueio. Realizada a penhora, a parte 

executada deverá ser intimada para, querendo, opor embargos. Caso o 

valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do Código de Processo Civil, não se levará a efeito a penhora quando ficar 

evidente que o produto da execução dos bens encontrados será 

totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução. Não 

efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ (Na 

execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não 

tem caráter absoluto), indique o credor outros bens da parte devedora que 

possam ser penhorados, no prazo de 10 (dez) dias. Sem prejuízo, defiro o 

pedido de inclusão de restrição aos veículos, eventualmente encontrados, 

através do sistema RENAJUD. Proceda-se às diligências a fim de se incluir 

a restrição no veículo registrado em nome do requerido, junto ao 

DETRAN/MT, utilizando-se o Sistema RENAJUD. Realizadas as diligências, 

intimem-se as partes para se manifestarem sobre o que lhes entender de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, conclusos para análise dos 

demais pedidos de ID nº 14269691. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 05 de 

novembro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001814-43.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ALEGRETI & SLAPAK LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO WILSON MARTINS OAB - MT0005858S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILTON LOUZADA JUNIOR (RÉU)

 

.Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

requerer o que de direito , no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO
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Processo Número: 1005025-53.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS SOUZA GUIMARAES (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FOLETTO OAB - MT0005282A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO PEREIRA PIMENTEL (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MANOEL MAZZUTTI NETO OAB - MT0016647A (ADVOGADO(A))

JANAINA ROSSAROLLA BANDO OAB - MT0012951A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do provimento nº 56/2007- CGJ, item 

8.1.1 impulsiono estes autos com a finalidade de intimar via imprensa, 

requerente para impugnar a contestação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004143-91.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JBS S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVEIA & SOUZA LTDA ME - ME (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para comprovar 

o depósito da diligência, para expedição de mandado de citação, no prazo 

de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000913-75.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BURITIS INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ BOMFIM OAB - MT0014533A (ADVOGADO(A))

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0013905A (ADVOGADO(A))

CARLOS CESAR MAMUS OAB - MT11555/O (ADVOGADO(A))

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO RIBEIRO DE SOUZA (RÉU)

KAMILLA DE OLIVEIRA BENTO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1000913-75.2017.8.11.0037 

AUTOR(A): BURITIS INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA RÉU: THIAGO 

RIBEIRO DE SOUZA, KAMILLA DE OLIVEIRA BENTO Vistos. Designo 

audiência de conciliação para o dia 07/02/2019, às 14h40min, a ser 

realizada pelo conciliador na sala de conciliação, na sede do fórum. 

Consigo que a intimação dos requeridos deverão ser realizadas 

pessoalmente. Intime-se a parte autora, na pessoa de seu respectivo 

advogado, para comparecer a audiência designada. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 08 de novembro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000913-75.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BURITIS INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ BOMFIM OAB - MT0014533A (ADVOGADO(A))

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0013905A (ADVOGADO(A))

CARLOS CESAR MAMUS OAB - MT11555/O (ADVOGADO(A))

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO RIBEIRO DE SOUZA (RÉU)

KAMILLA DE OLIVEIRA BENTO (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para comprovar 

o depósito da diligência, para expedição de mandado de citação, no prazo 

de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1004668-73.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL SCARTON STROHSCHEIN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO FARIAS FERREIRA PAES OAB - MT15021/O (ADVOGADO(A))

MILTON JOSE FERREIRA PAES FARIAS OAB - MT0016318A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS BARRA BONITA 

(RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAGANHA DE LIMA OAB - MT0017538A-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1004668-73.2018.8.11.0037. AUTOR(A): RAFAEL SCARTON 

STROHSCHEIN RÉU: ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES 

RURAIS BARRA BONITA Vistos. Intimem-se as partes para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, especifiquem as provas que ainda pretendem 

produzir, com as devidas justificativas, sob pena de indeferimento. Com a 

especificação das provas, venham os autos conclusos para deliberações. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 08 de novembro de 2.018. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001121-59.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

AMILTON RODRIGUES DE CARVALHO (EXECUTADO)

LUCIRENE MARIA ALMEIDA CARVALHO (EXECUTADO)

CLEONICE RODRIGUES CARVALHO (EXECUTADO)

AMC ARTES GRAFICAS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que até a presente data as partes requeridas não manifestaram 

acerca do bloqueio judicial, apesar de intimadas. Nos termos da legislação 

vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, impulsiono estes autos com 

a finalidade de intimar a parte autora para da prosseguimento ao feito , no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005500-09.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

INSTITUTO EDUCACIONAL N. G. LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDCRISTIA PAIVA DOS ANJOS OAB - MT22115/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CARLOS MANDU DA SILVA (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para comprovar 

o depósito da diligência, para expedição de mandado de citação, no prazo 

de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1002349-35.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ERASMO RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR ALVES PEIXOTO DE FARIA OAB - GO40428 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 
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P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1002349-35.2018.8.11.0037. AUTOR(A): FRANCISCO ERASMO 

RODRIGUES RÉU: AYMORE Vistos. Intime-se a parte autora para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo de 10 (dez) dias. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 08 de novembro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006326-35.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RITA EDUVIRGENS DE SOUSA NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos da legislação vigente e do provimento nº 56/2007- CGJ, item 

8.1.1 impulsiono estes autos com a finalidade de intimar via imprensa, 

requerente para impugnar a contestação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006350-63.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIDES GOMES NETO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos da legislação vigente e do provimento nº 56/2007- CGJ, item 

8.1.1 impulsiono estes autos com a finalidade de intimar via imprensa, 

requerente para impugnar a contestação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006409-51.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS SOARES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente e do provimento nº 56/2007- CGJ, item 

8.1.1 impulsiono estes autos com a finalidade de intimar via imprensa, 

requerente para impugnar a contestação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006411-21.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE VALDO GOMES RIBEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos da legislação vigente e do provimento nº 56/2007- CGJ, item 

8.1.1 impulsiono estes autos com a finalidade de intimar via imprensa, 

requerente para impugnar a contestação, no prazo legal.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 186839 Nr: 2397-45.2017.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERICO STEFANI PIOVESAN PEREIRA ZENI, STEFANI 

PAULA VIMERCATI ZENI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIPAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TIAGO BUENO DA SILVA - 

OAB:MT/18226/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO DESIDÉRIO - 

OAB:40321/PR, FABIO LUIS ANTONIO - OAB:PR 31149

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

para dar andamento ao feito, no prazo de 05(cinco) dias, requerendo o 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 114631 Nr: 5129-72.2012.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDOMIRO ROCCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECAMAT INDÚSTRIA MECÂNICA LTDA - EPP, 

SÉRGIO ALBERTO FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA MARQUES NUNES - 

OAB:6737/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PHILIPE CASARIN PEIXOTO - 

OAB:22273/O-MT, RAFAEL BOQUE DA SILVA - OAB:OAB / MT 13.386

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 

05(cinco) dias, dar andamento ao feito, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55101 Nr: 7797-55.2008.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GMEPL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILEI SCHUSTER - 

OAB:7721-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRA SBRISSA ABUD 

- OAB:8963/TO, JORGE HUMBERTO NOGUEIRA REIS - OAB:, Paulo 

Emílio Monteiro Magalhães - OAB:8.988 - MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 

05(cinco) dias, dar andamento ao feito, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 178423 Nr: 9809-61.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silmara C. Crocco de Oliveira - ME, Sandra 

Regina Correa Crocco, SANDRO ROBERTO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:MT 5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

para dar andamento ao feito, no prazo de 05(cinco) dias, requerendo o 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102301 Nr: 1704-71.2011.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVANDRO RENATO DUTRA ELEGDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO AGNOLON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER AUGUSTO BUSS - 

OAB:12628 B- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS RENATO HERINGER - 
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OAB:MT 5280-A

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 

05(cinco) dias, dar andamento ao feito, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 112407 Nr: 2903-94.2012.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRCIO LÚCIO BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADENI DOS SANTOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁLVARO MENEZES - OAB:MT 

13.322

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO ALVES CAMPOS - 

OAB:MT 14762

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 

05(cinco) dias, dar andamento ao feito, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31890 Nr: 141-52.2005.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BAYER CROPSCIENCE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRO-MARIANA PRODUTOS AGRÍCOLAS 

LTDA, MARCELO LOPES DA SILVA, ADRIANA VIOLADA LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO PENTEADO SIQUEIRA - 

OAB:174755/SP, MILTON DABUL POMPEU DE BARROS - OAB:MT 3.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADAIANA FRANCISCATTO DE 

PIZZOL - OAB:RS-45927, CRISTIANO ROESLER BARUFALDI - 

OAB:55179/RS, IRACILDO PEREIRA DE CARVALHO - OAB:7681/MT, 

WILSON ALEXANDRE BARUFALDI - OAB:OAB/RS - 47058, WILSON 

BARUFALDI - OAB:RS 7561

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte REQUERIDA 

para manifestar sobre documentos de fls. 158, requerendo o que entender 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 118643 Nr: 1010-34.2013.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMDS, RCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:8350/MT, ILDO DE ASSIS MACEDO - OAB:MT 3541, MARCO 

ANTONIO MARINELLI - OAB:97148/SP, MAURO PAULO GALERA MARI 

- OAB:OAB/MT 3.056, SAIONARA MARI - OAB:MT 5.225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 

05(cinco) dias, dar andamento ao feito, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 56969 Nr: 4670-12.2008.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILEI SCHUSTER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRADUAL MOTOS E PEÇAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILEI SCHUSTER - 

OAB:7721-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRA SBRISSA ABUD 

- OAB:8963/TO, Paulo Emílio Monteiro Magalhães - OAB:8.988 - MT, 

RODRIGO CORBUCI - OAB:MT 15.002/B

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 

05(cinco) dias, dar andamento ao feito, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 136806 Nr: 8148-18.2014.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANO PEREIRA DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DE 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIANY MARIA DA SILVA 

ALCÂNTARA - OAB:MT/11.854, VICTOR VIDOTTI - OAB:OAB/MT 

11.439

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903/O, RAYANNY L. MIRANDA - OAB:MT/ 18.652, RENATO 

CHAGAS CORRÊA DA COSTA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizada por LUCIANO PEREIRA 

DE CARVALHO em face da SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DE 

SEGURO DPVAT S.A, ambos devidamente qualificados nos autos.

Às fls. 127/128, comprovantes de pagamento evidenciando que a 

obrigação foi adimplida.

À fl. 130, o exequente requer expedição de alvará para levantamento dos 

valores depositados.

É o relatório.

 Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve o cumprimento da obrigação 

objeto desta demanda, conforme juntado às fls. 127/128.

Com efeito, o artigo 924 do Código de Processo Civil elenca as formas de 

extinção da execução, contemplando, em seu inciso II, a hipótese dos 

autos, in verbis, qual seja, quando o devedor satisfaz a obrigação.

Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A EXECUÇÃO, com 

fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios.

 Certificado o trânsito em julgado, expeçam-se os respectivos alvarás, 

conforme requerido à fl. 130.

 Após, nada mais sendo postulado, arquivem-se os autos, com as baixas 

e anotações de estilo.

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 118191 Nr: 541-85.2013.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUIM GABRIEL DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS 

AGRÍCOLAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELE APARECIDA DE 

OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 22.902-0, GUSTAVO FRANCO RIBEIRO - 

OAB:MT 16970, MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO GONÇALVES - 

OAB:OAB/MT8.798-A, STEFFANE DE PAULA GOMES DOS SANTOS - 

OAB:MT/ 19044, STEPHANIA IBIAPINO RIBEIRO MORAIS - 

OAB:MT-13.618

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÉO NUNES - OAB:MT 5999-B

 Vistos. Defiro o pedido de depoimento pessoal, bem como a juntada de 

carta de procuração. Aguarde-se o retorno das Cartas Precatórias e, 

após, desse vista as partes para apresentação de memoriais finais, no 

prazo legal. Cumpra-se. Nada mais havendo, encerro o presente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 119971 Nr: 2428-07.2013.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUIM GABRIEL DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS 

AGRÍCOLAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELE APARECIDA DE 

OLIVEIRA - OAB:22909/O, GUSTAVO FRANCO RIBEIRO - OAB:MT 
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16970, MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO GONÇALVES - 

OAB:OAB/MT8.798-A, STEFFANE DE PAULA GOMES DOS SANTOS - 

OAB:MT/ 19044, STEPHANIA IBIAPINO RIBEIRO MORAIS - 

OAB:MT-13.618

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÉO NUNES - OAB:MT 5999-B

 Vistos. Defiro o pedido de depoimento pessoal, bem como a juntada de 

carta de procuração. Aguarde-se o retorno das Cartas Precatórias e, 

após, desse vista as partes para apresentação de memoriais finais, no 

prazo legal. Cumpra-se. Nada mais havendo, encerro o presente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 157000 Nr: 7636-98.2015.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IGUAÇU MÁQUINAS AGRICOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO EIITI MUROFUSE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS RICARDO GUILHEN 

MELO - OAB:MT 4856, JOÃO MANOEL JÚNIOR - OAB:MT 3284-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos. Defiro o pedido de juntada de carta de preposição, bem como 

homologo o pedido de desistência. Declara encerrada a instrução. Saem 

intimadas as partes para. Nada mais havendo, encerro o presente. 

Cumpra-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 129438 Nr: 2254-61.2014.811.0037

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMÍLIO DIVINO RODRIGUES, TEREZA MARIA VIAN 

RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLYBAS EGYDIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAYANNY DE ALMEIDA FARIA - 

OAB:9.290/MT, Jarbas Leite Fernandes - OAB:2544-A/MT, WALDIR 

ROQUE PIAZZI DA SILVA - OAB:MT 10767

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos. Ante ao teor da manifestação acima, torno prejudicada a 

realização desta audiência. Defiro o pedido de juntada dos documentos 

apresentados em audiência. Dê-se vistas dos autos a parte requerida 

para apresentação de memoriais finais. Vistas a Defensoria Pública, após, 

concluso. Nada mais havendo, encerro o presente. Cumpra-se. Nada mais 

havendo, encerro o presente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 117562 Nr: 8240-64.2012.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CODDCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WBDCECL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JÚNIOR - OAB:MT 

3719, FABIANO JOAQUIM QUINEBRE - OAB:MT 12196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos.

Defiro o requerimento de penhora on line.

Deve ser consignado que o artigo 835 do Código de Processo Civil declara 

qual ordem de preferência para a realização da penhora.

Inclua-se a minuta de bloqueio.

Realizada a penhora, a parte executada deverá ser intimada para, 

querendo, opor embargos.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do Código de Processo Civil, não se levará a efeito a penhora quando ficar 

evidente que o produto da execução dos bens encontrados será 

totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução.

Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ (Na 

execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não 

tem caráter absoluto), indique o credor outros bens da parte devedora que 

possam ser penhorados, no prazo de 10 (dez) dias.

Defiro ainda, o pedido de inclusão de restrição aos veículos através do 

sistema RENAJUD em nome dos executados.

Proceda-se às diligências a fim de se incluir a restrição no veículo 

registrado em nome do requerido, junto ao DETRAN/MT, utilizando-se o 

Sistema RENAJUD.

Realizada a diligência, expeça-se mandado de penhora e avaliação dos 

automóveis.

Após a avaliação, intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 

10 (dez) dias.

Restando negativas as diligências, intime-se a parte exequente para 

requerer o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Após, conclusos para análise dos demais pedidos.

Intimem-se

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 5959 Nr: 101-22.1995.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DURGIEEWICZ E SOUZA LTDA, LUIZ AIRTON 

DURGIEWICZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO REZENDE 

FORTES JUNIOR - OAB:MT/14848, MAURO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVAN SERGIO BONFIM - 

OAB:37879/PR

 Vistos.

Defiro o pedido de penhora on line.

Deve ser consignado que o artigo 835 do Código de Processo Civil declara 

qual ordem de preferência para a realização da penhora.

Inclua-se a minuta de bloqueio.

Realizada a penhora, as partes executadas deverão ser intimadas, para, 

querendo, oporem embargos.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do Código de Processo Civil, não se levará a efeito a penhora quando ficar 

evidente que o produto da execução dos bens encontrados será 

totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução.

 Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ (Na 

execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não 

tem caráter absoluto), indique o credor outros bens da parte devedora que 

possam ser penhorados, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 17772 Nr: 2624-94.2001.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MULCHING SIX DO BRASIL - IND. E COM. DE 

CORRETIVOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRICOLA E CONFECÇÕES SONORA LTDA, 

OSVINO BAZOTTI, GEMA ANSELMINI BAZOTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio Augusto Grellert - 

OAB:OAB/PR 38.282, DEMÉTRIO BEREHULKA - OAB:13822, JOEL 

FERREIRA LIMA - OAB:24350/PR, MARCIA REGINA DOS SANTOS 

MACHADO - OAB:44.237/RS, PAULO HENRIQUE BEREHULKA - 

OAB:356640 -PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA MARTINS RIBAS - 

OAB:5974-B/MT, RODOLFO WILSON MARTINS - OAB:MT 5.858-A

 Vistos.Defiro o requerimento de penhora on line.Deve ser consignado que 

o artigo 835 do CPC declara qual ordem de preferência para a realização 

da penhora.Inclua-se a minuta de bloqueio.Realizada a penhora, a parte 

executada deverá ser intimada para, querendo, opor embargos.Caso o 

valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do CPC, não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que o 
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produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido 

pelo pagamento das custas da execução.Não efetuado bloqueio de 

valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido resposta negativa, e tendo 

em vista o teor da Súmula 417 do STJ, indique o credor outros bens da 

parte devedora que possam ser penhorados, no prazo de 10 dias.Defiro o 

pedido de busca de bens através do sistema INFOJUD.(...)Sem prejuízo, 

defiro o pedido de inclusão de restrição aos veículos, eventualmente 

encontrados, através do sistema RENAJUD.(...).Outrossim, defiro o pedido 

de expedição de ofício ao SERASA/SPC para negativação do nome do 

executado em razão deste processo, ante o disposto no artigo 782, §3º, 

do CPC.Quanto ao pedido de suspensão da CNH dos executados e 

suspensão da atividade comercial, ressalto que o artigo 139, IV, do 

CPC/15 dispõe que: (...).Assim, dúvida não há de que no NCPC permitiu ao 

Magistrado adotar medidas coercitivas, dando efetividade à execução e 

garantindo o resultado pretendido pelo exequente.Contudo, o artigo 8º do 

mesmo código, dispõe que (...).Nesse sentido, cita-se a jurisprudência:

(...)Por todo o acima exposto, indefiro o pedido de suspensão da 

habitação dos executados e suspensão das atividades 

comerciais.Restando negativas as diligências, intime-se a parte exequente 

para requerer o que entender de direito, no prazo de 10 

dias.Intimem-seCumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo.Primavera do Leste/MT, 12 de novembro de 2018.Myrian Pavan 

SchenkelJuíza de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003875-37.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL LOURENCO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACQUELINE OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT24290/O (ADVOGADO(A))

ANDRESA MARTIGNAGO DE SOUZA OAB - MT13974/O (ADVOGADO(A))

ANDREA MARIA LACERDA PLAVIACK OAB - MT6893/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1003875-37.2018.8.11.0037. REQUERENTE: MANOEL LOURENCO DOS 

SANTOS REQUERIDO: SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO, 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA 

POR QUANTIA CERTA DE PROVENTOS DE DIFERENÇAS DE 

APOSENTADORIA ajuizada por MANOEL LOURENÇO DOS SANTOS em 

face da SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO e GOVERNO DE MATO GROSSO, devidamente qualificados nos 

autos. Narra a exordial, em síntese, que o requerente é servidor público 

aposentado (Agente de Polícia) desde 30.12.2003, sendo a carreira 

regulada pela LC nº 155/2004, a qual foi alterada pelas Leis nº 318/2018 e 

nº 344/2008, referente à progressão horizontal e vertical. Alega que, em 

05.06.2014, procurou o órgão responsável, a fim de obter a revisão da 

aposentadoria, o que foi deferido administrativamente. No entanto, até o 

momento, os valores não foram repassados. Assim, pugna pela 

condenação do requerido ao pagamento da quantia de R$ 189.942,90 

(cento e oitenta e nove mil e novecentos e quarenta e dois reais e noventa 

centavos), acrescidos de correção monetária, juros de mora, custas 

processuais e honorários advocatícios. Devidamente citado, o requerido 

apresentou contestação no id n. 14604073, aduzindo, preliminarmente, a 

ausência do interesse de agir, bem como a ocorrência da prescrição. No 

mérito, alegou a nulidade do parecer administrativo, visto que não foi 

emitido por Procurador do Estado, pugnando, assim, pela improcedência 

do pedido inicial. Impugnação à contestação no id n. 14829186. Intimadas 

para especificarem as provas que pretendiam produzir, as partes 

pugnaram pelo julgamento antecipado da lide. É o breve relatório. 

Fundamento e decido. Inicialmente, deve ser consignado que no caso em 

tela o litígio versa sobre matéria de direito, possibilitando o julgamento 

antecipado, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil, pois 

não há necessidade de produção de provas, razão pela qual, em 

observância aos princípios da celeridade processual e da razoável 

duração do processo, passo a julgar antecipadamente a lide. Cinge-se o 

caso dos autos sobre a cobrança de quantia certa de diferenças de 

aposentadoria, tendo o requerente aposentado em 30.12.2003, sendo que, 

até o pedido administrativo (06.06.14), passaram-se 11 (onze) anos, e do 

ajuizamento da ação (12.06.2018) 14 (quatorze) anos. Analisando os 

autos, verifico há questões preliminares lançadas pela defesa, de modo 

que passo a apreciá-las. O requerido apontou a preliminar de ausência de 

interesse de agir, sob o argumento de que o requerente não formulou o 

pedido administrativo de pagamento dos valores alegados, o que não 

merece prosperar, tendo em vista os diversos documentos juntados aos 

autos que demonstram a tentativa de revisão do benefício e seu 

pagamento pela via administrativa. Quanto à prescrição, o requerido alega 

que o pedido administrativo de revisão da aposentadoria foi realizado em 

05.06.2014, ou seja, mais de 10 (dez) anos após a sua aposentadoria 

(30.10.2003), de modo que a pretensão se encontra prescrita. A lei de 

enquadramento dos cargos e seus vencimentos foi regulada em 2004. O 

prazo prescricional incidente sobre todo e qualquer direito ou ação contra 

o ente estatal está previsto no artigo 1º do Decreto-Lei n.º 20.910/32, in 

verbis: “Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos 

Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda 

federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem 

em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.” No 

entanto, referida preliminar não merece guarida, vez que, no parecer 

administrativo, a elaboração das diferenças se deu a partir de 06.06.2009, 

ou seja, 05 (cinco) anos antes do pedido administrativo. No que tange à 

impugnação contra a concessão dos benefícios da justiça gratuita ao 

requerente, a lei concede a parte contrária impugnar este benefício, desde 

que colacione aos autos provas contundentes para refutar referida 

declaração, a qual tem presunção de veracidade, até que se prove em 

contrário. No caso dos autos, o requerido não logrou êxito em demonstrar 

as possibilidades econômicas do requerente de forma superior aquela por 

ele anunciada, já que não juntou documento algum capaz de comprovar 

tais afirmações, tampouco que o requerente percebe como remuneração a 

expressiva quantia de R$ 16.330,65 (dezesseis mil, trezentos e trinta reais 

e sessenta e cinco centavos). Assim, pela análise das provas 

colacionadas aos autos, o pleito não pode prosperar. Afastadas as 

preliminares, passo a análise do mérito. Pretende a parte requerente, em 

seu pedido inicial, a condenação do Estado ao pagamento da quantia certa 

de R$ 189.942,90, referente à isonomia salarial pleiteada e deferida 

administrativamente. Não obstante, o requerido alega que o parecer 

emitido pelo servidor público estadual possui vício de competência, sob o 

argumento de que pareceres jurídicos devem ser emitidos exclusivamente 

pela Procuradoria-Geral do Estado. Da análise dos autos, verifico que o 

parecer favorável ao requerente foi emitido por um Analista Administrativo 

(advogado) e, posteriormente, deferido pelo Secretário de Gestão de 

Pessoas. A respeito do assunto, o STF, recentemente, declarou a 

inconstitucionalidade do trecho da lei estadual de nº 10.052/2014 que 

conferia o poder de emitir parecer jurídico pelos analistas administrativos, 

sendo tal função exclusiva da Procuradoria-Geral do Estado (PGE). 

Vejamos: CONSTITUCIONAL. LEIS 10.052/2014 E 7.461/2001 DO ESTADO 

DE MATO GROSSO. ANALISTA ADMINISTRATIVO. EMISSÃO DE 

PARECERES JURÍDICOS. USURPAÇÃO DE ATRIBUIÇÃO PRIVATIVA DE 

PROCURADORES DO ESTADO. INDISSOCIABILIDADE DO EXERCÍCIO DE 

REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E CONSULTORIA JURÍDICA. NÃO 

CONFIGURAÇÃO DA EXCEÇÃO PREVISTA NO ART. 69 DO ADCT. 

INCONSTITUCIONALIDADE. PREVISÃO DA ÁREA DE ATUAÇÃO JURÍDICA 

PARA ANALISTAS ADMINISTRATIVOS. CONSTITUCIONALIDADE, DESDE 

QUE NÃO USURPEM FUNÇÕES DE REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E 

EXTRAJUDICIAL E DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO JURÍDICOS, 

CONSAGRADAS COM EXCLUSIVIDADE PARA PROCURADORES DO 

ESTADO (ART. 132 DA CF). 1. A separação das funções de 

representação judicial e consultoria jurídica em diferentes órgãos somente 

é permitida se já existente na data de promulgação da Constituição de 

1988 (ADCT, art. 69). Ofende a prerrogativa dos Procuradores de Estado 

o posterior desmembramento dessas atividades (CF, art. 132). 

Precedente: ADI 1.679, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJ de 21/11/2003. 2. É 

vedada a atribuição de atividades de representação judicial e de 

consultoria ou assessoramento jurídicos a analista administrativo da área 

jurídica. 3. Ação direta julgada parcialmente procedente. (ADI 5107, 

Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 

20/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-128 DIVULG 27-06-2018 

PUBLIC 28-06-2018) Dessa forma, considerando as lições colimadas, ante 

a ausência de legitimidade dos servidores públicos que emitiram o parecer 
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administrativo juntado pelo requerente, bem como inexistente nos autos 

comprovação do direito pretendido pela parte requerente, a improcedência 

do pedido inicial é medida que se impõe. Ante o exposto, e por tudo mais 

que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, nos termos 

do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas. Condeno a parte 

requerente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo no valor de 

R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do artigo 85, §§2º e 19º, do 

Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, §3°, do 

Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, certifique-se e 

remetam-se os autos ao arquivo definitivo, com as baixas e anotações 

necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo 

o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 05 de 

novembro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002034-41.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS MARCELINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANICE FLORES CAMPOS OAB - MT0010706A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1002034-41.2017.8.11.0037. 

REQUERENTE: DOMINGOS MARCELINO DA SILVA REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se de CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA ajuizado por DOMINGOS MARCELINO DA SILVA em face do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, todos devidamente 

qualificados nos autos. No ID nº 15365529, a parte executada impugnou o 

cumprimento de sentença, alegando a inexigibilidade do título, tendo em 

vista a ausência do trânsito em julgado, bem como que não foi intimada da 

sentença. Ainda, informou que, caso superada a ausência de trânsito em 

julgado, não se opõe ao cálculo apresentado. No ID nº 15621067, o 

trânsito em julgado da sentença foi certificado pela Sra. Gestora. Destarte, 

considerando que houve a devida intimação da parte requerida e a 

ocorrência do trânsito em julgado da sentença, resta superada a questão 

levantada na impugnação. Assim, ante a concordância da parte executada 

com o cálculo apresentado pela parte exequente, HOMOLOGO os valores 

apresentados no ID nº 13643265. Proceda-se ao preenchimento dos 

documentos necessários visando à expedição do precatório e/ou 

requisição de pequeno valor – RPV, conforme cálculo apresentado no ID 

nº 13643265. Após, providencie-se o levantamento dos valores 

discriminados. Com a vinda da confirmação do levantamento dos valores, 

retornem os autos conclusos para a extinção. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, 04 de outubro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004947-93.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CHRISTIAN CEZAR SILVA REZENDE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOEL CARDOSO DE SOUZA OAB - MT0019303A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1004947-93.2017.8.11.0037. AUTOR(A): CHRISTIAN CEZAR SILVA 

REZENDE RÉU: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE Vistos. Intimem-se as 

partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, especifiquem as provas 

que ainda pretendem produzir, com as devidas justificativas, sob pena de 

indeferimento, devendo a parte autora demonstrar o seu vínculo com o 

Município, juntando o Termo de Posse ou outro documento hábil. Em 

seguida, venham os autos conclusos para deliberações. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 09 de novembro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005839-65.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ERNANDES MACHADO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIELE DE OLIVEIRA RAHMEIER OAB - MT24056/O (ADVOGADO(A))

CLEITON FILGUEIRA SALES OAB - MT23929/O (ADVOGADO(A))

CARLOS LAETE PEREIRA DA SILVA OAB - MT16915/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1005839-65.2018.8.11.0037. AUTOR(A): ERNANDES MACHADO DE 

OLIVEIRA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. 

Considerando o atestado médico juntado no id n. 15916693, determino a 

manutenção do benefício pelo período de 01 (um) ano, ou até ulterior 

decisão. Intime-se, imediatamente, a Autarquia Federal. No mais, 

cumpra-se integralmente a decisão de id n. 1438857, no sentido de 

proceder ao agendamento da perícia. Cumpra-se, expedindo o necessário, 

com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 30 de novembro de 

2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1007273-89.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

NATALIA RODRIGUES ALVARES MACEDO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RODRIGUES ALVARES MACEDO OAB - MT15541/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LENICE FREITAS TEIXEIRA (IMPETRADO)

CHEFE DA 40ª CIRETRAN (IMPETRADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE 

DILIGÊNCIA 1007273-89.2018.8.11.0037 IMPETRANTE: NATALIA 

RODRIGUES ALVARES MACEDO IMPETRADO: LENICE FREITAS TEIXEIRA, 

CHEFE DA 40ª CIRETRAN Nos termos da Legislação vigente e do 

Provimento 07/2017-CGJ, impulsiono este feito com a finalidade de intimar 

o exequente para providenciar o pagamento da diligência para 

cumprimento do Mandado recolhendo-a através da Central de 

Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça, por guia emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br). OBSERVAÇÃO: Ao valor da diligência será 

acrescida a importância referente à respectiva tarifa bancária. Fica 

autorizado a emissão de uma única guia para a realização de diversas 

diligências, ainda que em zonas de cumprimento diferenciadas, desde que 

referentes ao mesmo processo. Em caso de complementação de 

diligência, a parte deverá emitir guia específica para essa finalidade, 

devendo indicar, em campo próprio, o ato que se pretende complementar. 

O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas. Primavera do 

Leste/MT, 30 de novembro de 2018 Documento assinado digitalmente Lei 

nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, "a".

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1007055-61.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MAXILENE FERREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENAN PINTO OAB - MT0019906A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1007055-61.2018.8.11.0037. 

AUTOR(A): MAXILENE FERREIRA DA SILVA RÉU: MUNICIPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE Vistos. Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA COM 

PEDIDO LIMINAR ajuizada por MAXILENE FERREIRA DA SILVA em face do 

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE/MT, devidamente qualificados nos 

autos. Narra a exordial, em síntese, que a requerente foi aprovada no 

certame nº 01/2015 em 1º lugar para o cargo de Professor de Língua 

Inglesa, previsto apenas como cadastro de reserva. Alega que, no 

decorrer do concurso público, a autoridade coatora supriu a necessidade 

das vagas existentes através de contratação temporária, em afronta às 

diretrizes constitucionais, abrindo, durante a vigência do concurso, 

processo seletivo simplificado, sendo que foi contratada através de 

seletivo, já que também o realizou. Relata que há vaga efetiva para o 
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cargo de Professor de Língua Inglesa junto à rede municipal de escolas de 

Primavera do Leste/MT. Assim, requer, liminarmente, que seja determinado 

ao requerido a efetuar a imediata nomeação da requerente no cargo de 

Professor de Língua Inglesa, para o qual foi classificada em primeiro lugar 

no Concurso nº 01/2015, possibilitando que comece a laborar no primeiro 

semestre de 2019, sob pena de multa. É o breve relatório. Fundamento e 

decido. Cuida-se de AÇÃO ORDINÁRIA ajuizada por MAXILENE FERREIRA 

DA SILVA em face do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE/MT, 

consistente na ausência de nomeação para o cargo público após a 

aprovação em concurso público. Sobre a tutela de urgência, o artigo 300 

do Código de Processo Civil prevê: “A tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Complementando 

o preceptivo temos o artigo 303 do mesmo códex: “Nos casos em que a 

urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode 

limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de 

tutela final, com a exposição da lide, o direito que se buscar realizar e do 

perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo”. Para que se 

antecipem os efeitos da tutela é extremamente necessário que esteja 

escoimado de dúvidas o pedido mediato – presentes a probabilidade do 

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

Analisando os autos, verifica-se que a requerente realizou o concurso 

público do edital nº 01/2015, tendo sido aprovada em 1º lugar para o cargo 

de Professor de Língua Inglesa. Todavia, foi possível verificar que foram 

oferecidas vagas somente em Cadastro de Reserva. Ainda, em consulta 

ao sítio eletrônico do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, verifica-se que 

o certame foi homologado em 16/10/2015, com prazo de 02 (dois) anos, 

sendo que foi prorrogado por igual período, de modo que sua validade 

termina em 16/10/2019. Assim, estando o concurso dentro do seu prazo 

de validade, não tem a Administração Pública obrigação de nomear desde 

logo os candidatos aprovados. Não obstante ao alegado na inicial, entendo 

que são plenamente justificáveis as contratações temporárias através de 

Processo Seletivo para atender eventuais afastamentos decorrentes das 

licenças, das férias, atestados, etc. Ademais, o entendimento do STJ é no 

sentido de que os aprovados fora do número de vagas têm mera 

expectativa de direito à nomeação, sendo que nem o surgimento de vagas 

durante a validade do concurso acarreta o direito subjetivo à nomeação do 

candidato aprovado em cadastro de reserva. Nesse sentido: RECURSO DE 

AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIMINAR INDEFERIDA EM MANDADO DE 

SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATOS MERAMENTE 

CLASSIFICADOS - CARGOS DE 01 (UM) PROFESSOR DE LETRAS E 02 

(DOIS) PROFESSORES PEDAGOGOS, REFERENTES AO CERTAME 

REALIZADO PELO MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU/MT - ALEGAÇÃO DE 

EXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – INEXISTÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA SUPOSTA PRETERIÇÃO – AUSÊNCIA DE DIREITO 

LÍQUIDO E CERTO – INDEFERIMENTO LIMINAR MANTIDO - RECURSO 

IMPROVIDO. 1 - A simples contratação de pessoal temporário não cria 

possibilidade legal de nomeação, uma vez que não configura abertura de 

novas vagas, ante a inocorrência de eventual preterição. 2 - Na hipótese 

em exame, os contratos existentes foram em substituição a professores 

efetivos que se encontravam em licença-saúde ou licença-maternidade, e 

o número de vagas oferecidas não alcança os Agravantes. 3 - Recurso 

improvido. (TJMT - AI 74201/2014, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP 

BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 28/10/2014, Publicado no DJE 19/11/2014). MANDADO DE 

SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE 

VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À 

NOMEAÇÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 

PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA. 1. Cuida-se de irresignação contra a 

decisão do Tribunal de origem que denegou a ordem em Mandado de 

Segurança em que o Impetrante, aprovado em concurso público, requer a 

sua nomeação e posse no cargo, ainda que sua classificação esteja fora 

do número de vagas previstas no edital do certame. 2. Os aprovados em 

concurso público fora do número de vagas têm mera expectativa de direito 

à nomeação. Ademais, o surgimento superveniente de vagas durante o 

prazo de validade do concurso não acarreta o direito subjetivo à 

nomeação do candidato aprovado em cadastro de reserva. 3. 

Acrescente-se que a contratação temporária de terceiros não constitui 

pura e simplesmente ato ilegal, tampouco é indicativo necessário da 

existência de cargo vago, pois, para a primeira hipótese, deve ser 

comprovado o não atendimento às prescrições do RE 658.026/MG, rel. 

Min. Dias Toffoli. 4. Recurso Ordinário a que se nega provimento. (STJ - 

RMS: 54260 MG 2017/0132041-5, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, 

Data de Julgamento: 26/09/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de 

Publicação: DJe 11/10/2017). Partindo dessas premissas, no caso dos 

autos, a prova inequívoca e plausibilidade do direito substancial invocado 

não restaram, por ora, demonstradas de forma incontroversa. Ante o 

exposto, INDEFIRO A TUTELA ANTECIPADA PLEITEADA. Cite-se o 

requerido, com a faculdade do artigo 212, § 2º, do Código de Processo 

Civil, para, querendo, apresentar contestação, no prazo legal. Intime-se a 

requerente. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 24 de outubro de 2018. - Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 144051 Nr: 1642-89.2015.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ JUNIOR DALPUBEL CAPELETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT, 

ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANIBAL FRANCISCO 

CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:MT 21.051/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar o Advogado da parte 

Autora, da expedição das requisições de pagamento e envio, pelos 

correios à Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso (Ofício 523/2018 

- fls. 292), devendo acompanhar seu protocolo na respectiva instituição. 

Consigno que o envio do Ofício 522/2018 será encaminhado à 

Procuradoria do Município de Primavera do Leste mediante carga dos 

autos à respectiva instituição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 118526 Nr: 886-51.2013.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAMACENO BUSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER AUGUSTO BUSS - 

OAB:12628 B- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELYJAKSON DA SIVA LOPES - 

OAB:21816-0, FERNANDA LEMOS FERNANDES RICO - OAB:18480-B, 

GIOVANA BACH - OAB:, MARCUS VINICIUS GREGORIO MUNDIM - 

OAB:14235, RENATA CARRETA - OAB:18929-A, ROSECLER 

SZADKOSKI - OAB:7325/MT

 Nos termos da Legislação vigente e da Ordem de Serviço nº 001/2007, 

impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte autora para que 

deposite a diligência do oficial de justiça, sob pena de extinção e 

arquivamento do feito sem julgamento do mérito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102200 Nr: 1595-57.2011.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 

TRÂNNSITO DO ESTADO DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDER FERNANDO DA SILVA - 

OAB:50899/PR, LEONARDO COSTA NICOLINO - OAB:OAB/MT 12.900

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS OSVIANI - 

OAB:13920/MT

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte Autora da 

expedição das requisições de pagamento e envio, pelos correios, à 

Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso, devendo acompanhar seu 

protocolo na respectiva instituição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 113265 Nr: 3619-24.2012.811.0037
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARMEN IVONE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS 

SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edvaldo José dos Santos - 

OAB:MT/12.175

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO BERGAMO - 

OAB:10.497-A, Regina Macedo Gonçalves - OAB:505/MT

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte Autora da 

expedição das requisições de pagamento e envio, pelos correios, à 

Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso, devendo acompanhar seu 

protocolo na respectiva instituição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 156529 Nr: 7417-85.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DARLEY DA SILVA CAMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARLEY DA SILVA CAMARGO - 

OAB:MT 6.526-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte Autora da 

expedição das requisições de pagamento e envio, pelos correios, à 

Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso, devendo acompanhar seu 

protocolo na respectiva instituição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 113276 Nr: 3631-38.2012.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUZA ROSA DE SOUZA E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS 

SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edvaldo José dos Santos - 

OAB:MT/12.175

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO BERGAMO - 

OAB:10.497-A, Regina Macedo Gonçalves - OAB:505/MT

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte Autora da 

expedição das requisições de pagamento e envio, pelos correios, à 

Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso, devendo acompanhar seu 

protocolo na respectiva instituição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 69801 Nr: 2109-44.2010.811.0037

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA - 

OAB:MT/7719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte Autora da 

expedição das requisições de pagamento e envio, pelos correios, à 

Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso, devendo acompanhar seu 

protocolo na respectiva instituição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 104623 Nr: 3605-74.2011.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO OLIVEIRA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ETHIENNE GAIÃO DE SOUZA 

PAULO - PROCURADORA DO ESTADO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO OLIVEIRA DE LIMA - 

OAB:4257-B/MT

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte Autora da 

expedição das requisições de pagamento e envio, pelos correios, à 

Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso, devendo acompanhar seu 

protocolo na respectiva instituição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 120763 Nr: 3252-63.2013.811.0037

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERVAL FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS 

SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edvaldo José dos Santos - 

OAB:MT/12.175

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO BERGAMO - 

OAB:10.497-A, KELEN TAQUES SIQUEIRA MATTA - OAB:14218, Regina 

Macedo Gonçalves - OAB:505/MT

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte Autora da 

expedição das requisições de pagamento e envio, pelos correios, à 

Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso, devendo acompanhar seu 

protocolo na respectiva instituição.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 69522 Nr: 1829-73.2010.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSVALDO GAVIOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 5.209, SANDRO ROBERTO 

ALMEIDA - OAB:OABMT/7.619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNASANFELICE GAVIOLI - 

OAB:14.587/MT

 Processo nº: 1829-73.2010.811.0037 (Código 69522)

Vistos.

Previamente a análise do pedido retro, proceda-se a Secretaria à 

separação dos feitos, com o cancelamento das baixas e sua reativação, 

apensando-os para tramitarem em apartado.

Após, conclusos para análise do pedido penhora.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 29 de novembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 19449 Nr: 1081-22.2002.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GAZIN COM. DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

PROCURADOR DO ESTADO DE MT - OAB:Proc. Estado

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE BENJAMIN CURY - 

OAB:914/MS

 Processo nº 1081-22.2002.811.0037 (Código 19449)

Vistos.

Sobre a petição de fls. 259/266, diga a parte exequente, no prazo de 10 

(dez) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 29 de novembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 63072 Nr: 2574-87.2009.811.0037
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 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALIMENTOS PRIMAVERA LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO DALLOCA DE 

PAULA - OAB:MT 20075/O

 Processo nº 2574-87.2009.811.0037 (Código 63072)

Vistos.

Sobre a petição de fls. 86/89, manifeste-se a parte exequente, no prazo 

de 10 (dez) dias.

Após, retornem os autos conclusos para deliberações.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 29 de novembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 63084 Nr: 2548-89.2009.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MERCOMAQ IMPLEMENTOS E PEÇAS 

AGRÍCOLAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO RODRIGUES ALVES - 

OAB:TO/3203

 Processo nº 2548-89.2009.811.0037 (Código 63084)

 Vistos.

Defiro o pedido de fl. 238.

Proceda-se a intimação da parte executada MERCOMAQ IMPLEMENTOS E 

PEÇAS AGRICOLAS LTDA e o fiel depositário DIEGO COSTA DOS 

SANTOS para, no prazo de 10 (dez) dias, informar ao juízo a localização 

dos bens penhorados à fl. 222.

Decorrido o prazo, certifique-se e intime-se a parte exequente para 

requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 29 de novembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 137505 Nr: 8681-74.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURINDA ALVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO ALVES CASTRO MENEZES 

- OAB:MT 16545

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 8681-74.2014.811.0037 (Código 137505)

Vistos.

Remetam-se os autos à Contadoria do Juízo para que efetue novo cálculo 

utilizando os mesmos critérios do cálculo de fl. 99, devendo apenas retirar 

do cálculo o 13º salário do ano de 2016, visto que foi informado pelo autor 

que já o recebeu.

Após, intimem-se as partes sobre os cálculos.

Cumpra-se.

Primavera do Leste/MT, 29 de novembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 74557 Nr: 6876-28.2010.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRIO SANTOS VARGAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marlon César Silva Moraes - 

OAB:5629/MT

 Processo nº: 6876-28.2010.811.0037 (Código 74557)

Vistos.

Defiro o requerimento de penhora on-line.

Deve ser consignado que o artigo 835 do Código de Processo Civil declara 

qual ordem de preferência para a realização da penhora.

Inclua-se a minuta de bloqueio.

Realizada a penhora, a parte executada deverá ser intimada para, 

querendo, opor embargos.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do Código de Processo Civil, não se levará a efeito a penhora quando ficar 

evidente que o produto da execução dos bens encontrados será 

totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução.

Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ (Na 

execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não 

tem caráter absoluto), indique o credor outros bens da parte devedora que 

possam ser penhorados, no prazo de 10 (dez) dias.

Sem prejuízo, defiro o pedido de inclusão de restrição aos veículos, 

eventualmente encontrados, através do Sistema RENAJUD.

Procedam-se às diligências a fim de se incluir a restrição nos veículos 

registrados em nome da parte executada, junto ao DETRAN/MT, 

utilizando-se o Sistema RENAJUD.

Realizadas as diligências, intimem-se as partes para manifestação, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 22 de novembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 135388 Nr: 7087-25.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AILTON SOUZA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOURENA VIEIRA DE OLIVEIRA D 

AVILA - OAB:14063 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 7087-25.2014.811.0037 (Código 135388)

 Vistos.

A Resolução TJ-MT/TP nº 03 de 12 de abril de 2018, a qual regulamenta o 

Processo Judicial Eletrônico no âmbito da 1ª e 2ª instâncias do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso, determina que o pedido de 

cumprimento de sentença deve ser distribuído diretamente no PJe.

Veja-se:

Art. 13. No Primeiro Grau de Jurisdição, as ações propostas até a data da 

implantação do Sistema PJe continuarão tramitando em meio físico, 

inclusive os respectivos incidentes processuais e as ações conexas, 

ainda que distribuídos por dependência posteriormente àquela data, 

exceto quando:

I – o processo principal já estiver baixado;

II – se tratar de cumprimento de sentença, observada a estratégia de 

digitalização do acervo físico a ser definida pela Corregedoria-Geral da 

Justiça.

§ 1º Nas hipóteses previstas nos incisos deste artigo, a secretaria do 

juízo deverá certificar, nos autos físicos e eletrônicos, os números dos 

processos e a forma de tramitação.

§ 2º Em caso de distribuição em desacordo com o previsto no caput deste 

artigo, o magistrado poderá determinar o arquivamento do processo, 

intimando-se a parte autora para providenciar a correta distribuição na 

forma física.

Assim, intime-se a parte autora para distribuir o processo diretamente no 

PJE, facultando a extração da petição de cumprimento de sentença deste 
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processo.

Após, proceda-se ao arquivamento deste feito, com as baixas e 

anotações necessárias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 28 de novembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 128305 Nr: 1239-57.2014.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMIR FRANCISCO PINTO DA VITÓRIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE MARISA SALVAJOLI 

GUILHERME - OAB:MT 10.774-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1239-57.2014.811.0037 (Código 128305)

Vistos.

Sobre os cálculos apresentados pela parte executada à fl. 176, diga a 

parte exequente, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, retornem os autos conclusos para deliberações.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 28 de novembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 162004 Nr: 1253-70.2016.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERAFIM BATISTA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELDER KENNIDY DE ALMEIDA 

SANTOS - OAB:MT/18890, ROMULO DE ARAUJO FILHO - OAB:MT/ 

19704, TAINÃ DE CAMPOS RONDON - OAB:MT/ 22017/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 1253-70.2016.811.0037 (Código 162004)

 Vistos.

A Resolução TJ-MT/TP nº 03 de 12 de abril de 2018, a qual regulamenta o 

Processo Judicial Eletrônico no âmbito da 1ª e 2ª instâncias do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso, determina que o pedido de 

cumprimento de sentença deve ser distribuído diretamente no PJe.

Veja-se:

Art. 13. No Primeiro Grau de Jurisdição, as ações propostas até a data da 

implantação do Sistema PJe continuarão tramitando em meio físico, 

inclusive os respectivos incidentes processuais e as ações conexas, 

ainda que distribuídos por dependência posteriormente àquela data, 

exceto quando:

I – o processo principal já estiver baixado;

II – se tratar de cumprimento de sentença, observada a estratégia de 

digitalização do acervo físico a ser definida pela Corregedoria-Geral da 

Justiça.

§ 1º Nas hipóteses previstas nos incisos deste artigo, a secretaria do 

juízo deverá certificar, nos autos físicos e eletrônicos, os números dos 

processos e a forma de tramitação.

§ 2º Em caso de distribuição em desacordo com o previsto no caput deste 

artigo, o magistrado poderá determinar o arquivamento do processo, 

intimando-se a parte autora para providenciar a correta distribuição na 

forma física.

Assim, intime-se a parte autora para distribuir o processo diretamente no 

PJE, facultando a extração da petição de cumprimento de sentença deste 

processo.

Após, proceda-se ao arquivamento deste feito, com as baixas e 

anotações necessárias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 28 de novembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 107641 Nr: 6771-17.2011.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANY COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES 

LTDA, WALMIR DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL BOQUE DA SILVA - 

OAB:OAB / MT 13.386

 Processo nº: 6771-17.2011.811.0037 (Código 107641)

Vistos.

Arquive-se provisoriamente o feito, sem baixa na distribuição, nos termos 

do §2º do artigo 40 da Lei 6.830/80, ante o transcurso do prazo de 

suspensão.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 29 de novembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 21881 Nr: 2827-22.2002.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YEDA DA COSTA RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL JOSÉ DE REZENDE 

NETO - OAB:OAB/MT 8.705, RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 5.209, 

SANDRO ROBERTO ALMEIDA - OAB:OABMT/7.619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILMAR CALASANS DA 

SILVA - OAB:3.746

 Processo nº: 2827-22.2002.811.0037 (Código 21881)

Vistos.

Trata-se de pedido de arbitramento de honorários na ordem de 20% (vinte 

por cento) do valor atualizado do débito feito pela parte exequente.

Contudo, indefiro o referido pedido e deixo de arbitrar os honorários 

advocatícios, por ora, para fazê-lo somente na condenação.

Sem prejuízo, defiro o pedido de penhora on-line do valor do débito 

atualizado.

Deve ser consignado que o artigo 835 do Código de Processo Civil declara 

qual ordem de preferência para a realização da penhora.

Inclua-se a minuta de bloqueio.

Realizada a penhora, a parte executada deverá ser intimada para, 

querendo, opor embargos.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do Código de Processo Civil, não se levará a efeito a penhora quando ficar 

evidente que o produto da execução dos bens encontrados será 

totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução.

Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ (Na 

execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não 

tem caráter absoluto), indique o credor outros bens da parte devedora que 

possam ser penhorados, no prazo de 10 (dez) dias.

Defiro, ainda, o pedido de busca de bens através do sistema INFOJUD.

Procedam-se às diligências a fim de se buscar eventuais bens em nome 

da parte executada, utilizando-se o Sistema INFOJUD.

Juntada aos autos cópias das declarações de imposto de renda dos 

executados, importante consignar que as mesmas deverão ser guardadas 

em pasta própria.

No mais, defiro o pedido de inclusão de restrição aos veículos, 

eventualmente encontrados, através do Sistema RENAJUD.

Procedam-se às diligências a fim de se incluir a restrição nos veículos 

registrados em nome da parte executada, junto ao DETRAN/MT, 

utilizando-se o Sistema RENAJUD.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103873/12/2018 Página 241 de 948



Realizadas as diligências, intimem-se as partes para manifestação, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 14 de novembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 74624 Nr: 6943-90.2010.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPE-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BAIECL, CNVBJ, JBDSN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

PROCURADOR DO ESTADO DE MT - OAB:Proc. Estado

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ABEL ALBINO DE ARRUDA - 

OAB:13602-A/MT

 Processo nº: 6943-90.2010.811.0037 (Código 74624)

Vistos.

Defiro o pedido de penhora on-line.

Deve ser consignado que o artigo 835 do Código de Processo Civil declara 

qual ordem de preferência para a realização da penhora.

Inclua-se a minuta de bloqueio.

Realizada a penhora, a parte executada deverá ser intimada para, 

querendo, opor embargos.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do Código de Processo Civil, não se levará a efeito a penhora quando ficar 

evidente que o produto da execução dos bens encontrados será 

totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução.

Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ (Na 

execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não 

tem caráter absoluto), indique o credor outros bens da parte devedora que 

possam ser penhorados, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 21 de novembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 146690 Nr: 2869-17.2015.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO EMYDIO SOARES NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON SCHULTZ DE BARROS 

- OAB:22432/O, JOSINEI CRISTINA SOUSA SILVA - OAB:OAB/MT 

15787-O, SUELEN CRISTINA VIANA CORA - OAB:MT/22342/O, VINICIUS 

EMIDIO CEZAR - OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2869-17.2015.811.0037 (Código 146690)

Vistos.

Considerando que a parte autora efetuou a distribuição da liquidação de 

sentença no PJe, nos termos da Resolução TJ-MT/TP nº 03 de 12 de abril 

de 2018, a qual regulamenta o Processo Judicial Eletrônico no âmbito da 1ª 

e 2ª instâncias do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, determino o 

prosseguimento da ação no referido sistema.

Deste modo, considerando a criação da Central de Arrecadação e 

Arquivamento (CAA), responsável pelas cobranças das custas 

processuais e arquivamento dos autos, bem como o Ofício Circular nº 

333/2017-CSC-CGJ, remetam-se os autos ao referido setor competente 

para a cobrança das custas, dando-se baixa nos autos.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 28 de novembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 115045 Nr: 5560-09.2012.811.0037

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT, 

AGER - AGENCIA DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS 

DELEGADOS DO MT, ADIVINO CASTELI, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LILIAN LOURENÇO 

RODRIGUES - OAB:, LUCIANA FERNANDES RABELO - OAB:9031-B-MT, 

TIAGO ALVES DA SILVA - OAB:MT 18.241-O

 Processo nº: 5560-09.2012.811.0037 (Código 115045)

Vistos.

Ante a informação do falecimento do requerido ADIVINO CASTELI na 

certidão de óbito à fl. 504, SUSPENDO o andamento do presente processo, 

com fundamento no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Civil.

Intime-se o Ministério Público Estadual para que, no prazo de 2 (dois) 

meses, promova a habilitação dos herdeiros da parte requerida, com a 

devida qualificação de cada sucessor, nos termos do artigo 313, §2º, I, do 

Código de Processo Civil.

Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 28 de novembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 169535 Nr: 5031-48.2016.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOANA D'ARC SOBRINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO CESAR FIGUEIREDO 

MAMUS - OAB:15321/MT, CARLOS CESAR MAMUS - OAB:MT 11555, 

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS - OAB:MT 13905-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 5031-48.2016.811.0037 (Código 169535)

Vistos.

Expeça-se ofício ao INSS para que mantenha o pagamento do benefício 

deferido até decisão em contrário deste juízo.

No mais, aguarde-se a realização da perícia designada.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 28 de novembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 111990 Nr: 2444-92.2012.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALOÍSIO DA ROSA HAAS - 

OAB:MT 9038, JANICE FLORES CAMPOS - OAB:MT 10706-B, NICIA DA 

ROSA HAAS - OAB:MT-5.947-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2444-92.2012.811.0037 (Código 111990)

Vistos.

Considerando que a parte autora efetuou a distribuição do cumprimento de 

sentença no PJe, nos termos da Resolução TJ-MT/TP nº 03 de 12 de abril 

de 2018, a qual regulamenta o Processo Judicial Eletrônico no âmbito da 1ª 

e 2ª instâncias do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, determino o 

prosseguimento da ação nos autos de nº 1007294-65.2018.8.11.0037, no 

referido sistema.
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Deste modo, considerando a criação da Central de Arrecadação e 

Arquivamento (CAA), responsável pelas cobranças das custas 

processuais e arquivamento dos autos, bem como o Ofício Circular nº 

333/2017-CSC-CGJ, remetam-se os autos ao referido setor competente 

para a cobrança das custas, dando-se baixa nos autos.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 28 de novembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 144565 Nr: 1843-81.2015.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOVELINA ALVES CUNHA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO ALVES CASTRO MENEZES 

- OAB:MT 16545

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 1843-81.2015.811.0037 (Código 144565)

 Vistos.

A Resolução TJ-MT/TP nº 03 de 12 de abril de 2018, a qual regulamenta o 

Processo Judicial Eletrônico no âmbito da 1ª e 2ª instâncias do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso, determina que o pedido de 

cumprimento de sentença deve ser distribuído diretamente no PJe.

Veja-se:

Art. 13. No Primeiro Grau de Jurisdição, as ações propostas até a data da 

implantação do Sistema PJe continuarão tramitando em meio físico, 

inclusive os respectivos incidentes processuais e as ações conexas, 

ainda que distribuídos por dependência posteriormente àquela data, 

exceto quando:

I – o processo principal já estiver baixado;

II – se tratar de cumprimento de sentença, observada a estratégia de 

digitalização do acervo físico a ser definida pela Corregedoria-Geral da 

Justiça.

§ 1º Nas hipóteses previstas nos incisos deste artigo, a secretaria do 

juízo deverá certificar, nos autos físicos e eletrônicos, os números dos 

processos e a forma de tramitação.

§ 2º Em caso de distribuição em desacordo com o previsto no caput deste 

artigo, o magistrado poderá determinar o arquivamento do processo, 

intimando-se a parte autora para providenciar a correta distribuição na 

forma física.

Assim, intime-se a parte autora para distribuir o processo diretamente no 

PJE, facultando a extração da petição de cumprimento de sentença deste 

processo.

Após, proceda-se ao arquivamento deste feito, com as baixas e 

anotações necessárias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 28 de novembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 144525 Nr: 1823-90.2015.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANADIR MAGAGNIN NOGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO ALVES CASTRO MENEZES 

- OAB:MT 16545

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 1823-90.2015.811.0037 (Código 144525)

 Vistos.

A Resolução TJ-MT/TP nº 03 de 12 de abril de 2018, a qual regulamenta o 

Processo Judicial Eletrônico no âmbito da 1ª e 2ª instâncias do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso, determina que o pedido de 

cumprimento de sentença deve ser distribuído diretamente no PJe.

Veja-se:

Art. 13. No Primeiro Grau de Jurisdição, as ações propostas até a data da 

implantação do Sistema PJe continuarão tramitando em meio físico, 

inclusive os respectivos incidentes processuais e as ações conexas, 

ainda que distribuídos por dependência posteriormente àquela data, 

exceto quando:

I – o processo principal já estiver baixado;

II – se tratar de cumprimento de sentença, observada a estratégia de 

digitalização do acervo físico a ser definida pela Corregedoria-Geral da 

Justiça.

§ 1º Nas hipóteses previstas nos incisos deste artigo, a secretaria do 

juízo deverá certificar, nos autos físicos e eletrônicos, os números dos 

processos e a forma de tramitação.

§ 2º Em caso de distribuição em desacordo com o previsto no caput deste 

artigo, o magistrado poderá determinar o arquivamento do processo, 

intimando-se a parte autora para providenciar a correta distribuição na 

forma física.

Assim, intime-se a parte autora para distribuir o processo diretamente no 

PJE, facultando a extração da petição de cumprimento de sentença deste 

processo.

Após, proceda-se ao arquivamento deste feito, com as baixas e 

anotações necessárias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 28 de novembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 128361 Nr: 1284-61.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMADEUZA EUGENIA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO ALVES CASTRO MENEZES 

- OAB:MT 16545

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 1284-61.2014.811.0037 (Código 128361)

 Vistos.

A Resolução TJ-MT/TP nº 03 de 12 de abril de 2018, a qual regulamenta o 

Processo Judicial Eletrônico no âmbito da 1ª e 2ª instâncias do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso, determina que o pedido de 

cumprimento de sentença deve ser distribuído diretamente no PJe.

Veja-se:

Art. 13. No Primeiro Grau de Jurisdição, as ações propostas até a data da 

implantação do Sistema PJe continuarão tramitando em meio físico, 

inclusive os respectivos incidentes processuais e as ações conexas, 

ainda que distribuídos por dependência posteriormente àquela data, 

exceto quando:

I – o processo principal já estiver baixado;

II – se tratar de cumprimento de sentença, observada a estratégia de 

digitalização do acervo físico a ser definida pela Corregedoria-Geral da 

Justiça.

§ 1º Nas hipóteses previstas nos incisos deste artigo, a secretaria do 

juízo deverá certificar, nos autos físicos e eletrônicos, os números dos 

processos e a forma de tramitação.

§ 2º Em caso de distribuição em desacordo com o previsto no caput deste 

artigo, o magistrado poderá determinar o arquivamento do processo, 

intimando-se a parte autora para providenciar a correta distribuição na 

forma física.

Assim, intime-se a parte autora para distribuir o processo diretamente no 

PJE, facultando a extração da petição de cumprimento de sentença deste 

processo.

Após, proceda-se ao arquivamento deste feito, com as baixas e 

anotações necessárias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 28 de novembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel
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Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 110683 Nr: 1010-68.2012.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALOÍSIO DA ROSA HAAS - 

OAB:MT 9038, JANICE FLORES CAMPOS - OAB:MT 10706-B, NICIA DA 

ROSA HAAS - OAB:MT-5.947-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA CRISTINA CARDOSO 

ZANDONADI - OAB:5.319

 Ante o exposto, e por tudo mais que consta, REJEITO a impugnação 

apresentada pelo executado à fl. 117 e, por consequência, HOMOLOGO 

os valores apresentados pela parte exequente às fls. 110/111 (R$ 

3.532,49 e R$ 4.431,67).Proceda-se ao preenchimento dos documentos 

necessários visando à expedição do precatório e/ou requisição de 

pequeno valor – RPV.Intime-se o advogado da parte exequente para que 

informe os dados bancários e, após, providencie-se o levantamento dos 

valores discriminados.Com a vinda da confirmação do levantamento dos 

valores, retornem os autos conclusos para a extinção.Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.Primavera 

do Leste/MT, 28 de novembro de 2018.Myrian Pavan SchenkelJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 115758 Nr: 6329-17.2012.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERGIO LUIS PASSUELO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILES MARIA FONTANIVA - 

OAB:MT 10698-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 6329-17.2012.811.0037 (Código 140317)

Vistos.

Previamente a análise da impugnação à Execução, intime-se a Autarquia 

Federal para manifestar-se acerca do pedido de habilitação de herdeiros 

(fls. 124/126), no prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 28 de novembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 171923 Nr: 6166-95.2016.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA SARMENTO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KELLI MARIANI LIMA DA SILVA - 

OAB:MT/19369/O, RAFAELE PIRES FERREIRA - OAB:MT/ 19918-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 6166-95.2016.811.0037 (Código 171923)

Vistos.

Sobre os cálculos apresentados pela parte exequente à fl. 158, diga a 

parte executada, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, retornem os autos conclusos para deliberações.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 28 de novembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 127669 Nr: 629-89.2014.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE VIEIRA DE FARIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA ALVES - OAB:9416/MR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELÂINE FEIJÓ MACEDO - 

PROCURADORA FEDERAL - OAB:8256

 Processo nº: 629-89.2014.811.0037 (Código 127669)

Vistos.

Remetam-se os autos à Contadoria do Juízo para que efetue o cálculo de 

acordo com a RMI da parte exequente.

Cumpra-se.

Primavera do Leste/MT, 28 de novembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 123170 Nr: 5707-98.2013.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIASALETE TREVISOL ZANATTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE GARCIA NOGUEIRA - 

OAB:MT/17244/O, RONALDO QUEIROZ GARCIA - OAB:MT 21052/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO LEITE CARNEIRO - 

OAB:21428-B, FERNANDA L. F. RIGO - OAB:18.480, JANAINE 

OTTONELLI WOLFF - OAB:17269, RENATA CARRETO - OAB:MT 

18.929-A, ROSECLER SZADKOSKI - OAB:7325/MT

 Vistos em correição.

Cumpra-se integralmente a decisão retro, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 134568 Nr: 6428-16.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENJAMIN ANTONIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE 

MATO GROSSO - DETRAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ALVES DA COSTA - 

OAB:3581-B/MT, SIDINEY DA SILVA GUIMARÃES - OAB:14152 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mário Lúcio Franco Pedrosa 

- OAB:5.746/MT

 Nos termos da legislação vigente e do provimento nº 57/2007 - CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte requerente para, 

no prazo legal, se manifestar quanto aos cálculos de fl.78.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 157819 Nr: 8032-75.2015.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Grife da Mangueira Componentes Hidraulicos 

Ltda - ME, Douglas Sousa Borges, CRISTIANE OLIVEIRA BATISTA, Jose 

Cicero dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA BARROS CAPELEIRO - 

OAB:17374/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SUZIMARIA MARIA DE SOUZA 

ARTUZI - OAB:14.231/MT

 Nos termos da legislação vigente e do provimento nº 57/2007 - CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes para, no 

prazo de 10 (dez) dias, se manifestarem acerca dos cálculos de fls. 15.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 17263 Nr: 2000-45.2001.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARCHANJO & ARCHANJO LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA DA CUNHA 

CAVALCANTI - OAB:Proc. Estado

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:MT 4482

 Processo nº 2000-45.2001.811.0037 (Código 17263)

Vistos.

 Ante a petição de fl. 162, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 

90 (noventa) dias.

Decorrido o prazo, certifique-se e intime-se a parte exequente para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo legal, sob pena de extinção.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 30 de novembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 118410 Nr: 762-68.2013.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paraguaçu Textil S/A, Joao Paulo Ribeiro Belli, 

Carlos Henrique Ribeiro Belli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ 

-PROCURADOR DO ESTADO DE MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDECIR PAGANI - 

OAB:1.783/PR

 Processo nº 762-68.2013.811.0037 (Código 118410)

Vistos.

 Ante a petição retro, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 1 

(um) ano.

Decorrido o prazo, certifique-se e intime-se a parte exequente para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo legal, sob pena de extinção.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 30 de novembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 159796 Nr: 315-75.2016.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIEGO XAVIER DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO CESAR FIGUEIREDO 

MAMUS - OAB:15321/MT, CARLOS CESAR MAMUS - OAB:MT 11555, 

ELISABETE FIGUEREDO MAMUS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 315-75.2016.811.0037 (Código 159796)

Vistos.

Diante da divergência existente acerca do valor devido, remeta-se o feito 

à Contadoria do Juízo.

Com a juntada dos cálculos, intimem-se as partes para manifestação, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Atente-se quanto à aplicação dos índices oficiais de remuneração básica 

e juros aplicados à caderneta de poupança.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 28 de novembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002640-35.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JULY NADIA RIBEIRO DE LIMA BATISTELA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 1002640-35.2018.8.11.0037 

Promovente: JULY NADIA RIBEIRO DE LIMA BATISTELA Promovido: VIVO 

S.A. Vistos e examinados os autos, Dispensado o relatório a teor do artigo 

38 da Lei 9.099/95. Trata-se de ação de Ação promovida por JULY NADIA 

RIBEIRO DE LIMA BATISTELA em face de VIVO S.A. Devidamente citada, a 

requerida apresentou contestação tempestiva. A audiência de conciliação 

restou infrutífera. FUNDAMENTO E DECIDO Analisando o processo verifico 

que encontra-se consubstanciado o bastante para julgamento sendo 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao 

julgamento antecipado do mérito, conforme faculta o artigo 355, I, do 

Código de Processo Civil e com fundamento nos princípios da celeridade e 

economia processual. No caso em apreço, aplico a Lei 8.078/90, eis que 

presentes os elementos da relação de consumo. De um lado a 

consumidora nos termos do artigo 2° do CDC. De outro lado, o fornecedor 

conforme dispõe o artigo 3°, caput, da mesma legislação. O produto 

aperfeiçoa-se ao que preceitua o Parágrafo 1 do artigo 3° do CDC. Nesse 

passo, a inversão do ônus da prova encontra-se fundamentada nos 

termos do artigo 6°, VIII, do CDC em face da hipossuficiência técnica, 

científica, informacional e econômica da reclamante na produção de 

provas. Por conseguinte, e diante da responsabilidade objetiva do 

fornecedor de serviços nos termos do art. 14, caput do CDC, necessária a 

aplicação da inversão do ônus da prova, conforme dispõe o art. 6º, VIII do 

CDC, vez que presentes os requisitos vulnerabilidade e hipossuficiência 

técnica/científica da Reclamante na produção de provas técnicas, além da 

notória desvantagem econômica entre as partes. Preliminarmente Do 

indeferimento do pedido de desistência da ação e desnecessidade de 

realização de perícia grafotécnica. Observa-se que a autora no ID n° 

15476508 fez pedido de desistência da ação, sob alegação de 

necessidade de perícia grafotécnica. Entretanto, embora a autora tenha 

autonomia de requerer a desistência da ação a qualquer tempo, sendo o 

processo extinto sem resolução do mérito, em casos em que há indícios 

de litigância de má-fé ou lide temerária, o pedido de desistência não 

implicará em extinção do processo, conforme enunciado 90 do FONAJE. 

Vejamos: Enunciado 90 – “A desistência da ação, mesmo sem a anuência 

do réu já citado, implicará a extinção do processo sem resolução do 

mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, 

salvo quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária.” No 

presente caso, verifico que se trata de litigância de má-fé, bem como de 

lide temerária, uma vez que a parte ré juntou contrato devidamente 

assinado pela autora e somente após a juntada dos documentos é que a 

autora pediu desistência da ação. Desse modo, indefiro o pedido de 

desistência da ação. Ademais, entendo que procedimento de perícia 

grafotécnica não é necessário no presente caso, vez que as assinaturas 

constantes nos documentos juntados pela ré, são idênticas às 

assinaturas apostadas nos documentos juntados pela autora, inclusive a 

assinatura do documento pessoal. Vejamos o entendimento 

jurisprudencial: “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. PEDIDO 

INDENIZATÓRIO – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Prova dos 

autos é suficiente a demonstrar a celebração do contrato de empréstimo, 

o usufruto da quantia creditada em conta corrente a esse título, e a 

ausência de pagamento das respectivas parcelas – Assinaturas apostas 

no contrato são idênticas à dos documentos pessoais da autora – 

Desnecessidade de perícia grafotécnica – Conjunto probatório suficiente - 

Comprovação inequívoca, pela ré, de que a inscrição da dívida foi 

exercício regular de direito - Ação proposta a despeito da existência 

comprovada da contratação e da dívida – Litigância de má-fé por parte da 

autora – Improcedência e multa por litigância de má-fé mantidas - Recurso 

não provido. (TJ-SP – APL – 10920410420168260100 SP 
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1092041-04.2016.826.0100, Relator: Silveira Paulilo, Data do Julgamento: 

24/04/2017, 21ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

26/04/2017)” (Grifo nosso) Assim, ante desnecessidade de realização de 

perícia, não há que se falar em incompetência do Juizado Especial. Passo 

à análise do mérito. A autora alega que a ré incluiu seus dados 

indevidamente junto ao banco de dados dos Órgãos de Proteção ao 

Crédito, entretanto desconhece o débito em questão. A ré contesta a ação 

aduzindo que o Requerente firmou contrato de prestação de serviços com 

a ré, por meio da qual foi habilitada linha telefônica de n° (66) 99645-7474, 

onde a autora utilizou os serviços disponibilizados e não adimpliu com o 

pagamento das faturas dos meses de outubro de 2013 a abril de 2014, o 

que resultou na negativação de seu nome. Por fim, alega que não cometeu 

nenhum ilícito, visto que agiu dentro de seu direito. Analisando a questão 

discutida verifico que a requerida comprovou suas alegações trazendo 

aos autos o Contrato de Permanência por Benefício e o Termo de Adesão 

e Contratação de Serviços, todos devidamente assinados pela autora, 

bem como trouxe aos autos cópia dos documentos pessoais da 

requerente utilizados nas contratações dos serviços. Através dos 

documentos juntados e das telas sistêmicas, resta demonstrada a relação 

jurídica entre as partes, bem como que a requerente firmou contratos com 

a requerida, utilizou os serviços e não adimpliu com o pagamento. 

Portanto, há de se concluir que a autora utilizou os serviços da ré e não 

adimpliu com o pagamento, e num ato de má-fé, ingressa com ação 

aduzindo não reconhecer o débito. Sendo assim, a inscrição de seu nome 

no rol dos maus pagadores é totalmente devida. Considerando a 

presunção de veracidade das provas, aliadas ao fato de que a autora 

utilizou os serviços contratados, resta demonstrado que não houve 

qualquer ato ilícito por parte da ré. Assim, não há que se falar em 

declaração de inexistência do débito, muito menos em indenização a título 

de danos morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder 

da parte reclamada. Vejo que a parte autora não agiu com lealdade para 

com a Justiça e a parte contrária, agindo de má-fé, por alterar a verdade 

dos fatos e usar do processo para conseguir objetivo ilegal (NCPC, artigo 

80, incisos II e III). Em razão do exposto, declaro resolvido o mérito da lide, 

JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE o pedido inicial e: a. Condeno a 

parte autora a pagar as custas processuais (art. 55, primeira parte, da Lei 

9.099/95) e honorários advocatícios em favor do advogado (a) da parte 

contrária que fixo em 5% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da 

causa (NCPC, artigo 85); b. Condeno a parte reclamante, em multa que fixo 

no percentual de 9% (nove por cento) sobre o valor corrigido da causa, a 

título de perdas e danos à parte contrária. c. Indefiro o pedido de dano 

moral. d. Indefiro a gratuidade de Justiça à parte reclamante, visto que 

NÃO COMPROVOU insuficiência de recursos, conforme exigido pelo art. 

5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Transitada em julgado, intime-se 

para pagar as custas em cinco dias. Não sendo pago, anote-se, conforme 

dispõe a CNGC. Publicado no PJe. Remeto o Projeto de Sentença a análise 

e homologação do MM. Juiz de Direito, com base no art. 40, da Lei 

9.099/95. Primavera do Leste, 27 de novembro de 2018. Janaina Manhani 

de Carvalho Juíza Leiga Vistos, Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença acima. P. Leste-MT, 

27.11.2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010583-52.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BEATRIZ PUTTOW DE CASTRO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROGERIO DE BARROS CURADO OAB - MT0010944A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

8010583-52.2016.8.11.0037. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

EXECUTADO: BEATRIZ PUTTOW DE CASTRO Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. A parte exequente quedou-se inerte 

quando deveria se manifestar. Conforme bem preceitua o inciso III do 

artigo 485 do Código de Processo Civil: “Art. 485. Extingue-se o processo, 

sem julgamento do mérito: (...) III - quando, por não promover os atos e 

diligências que lhe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 

(trinta) dias”. No caso em tela verifica-se que a parte permaneceu silente 

nos autos quando oportuno se manifestar, não havendo motivos para que 

a demanda exista indefinidamente na máquina do Poder Judiciário, visto 

não cumprir seu papel fundamental. Desta forma, não há motivos para que 

este processo continue tramitando, notadamente quando aquele que mais 

deveria ter interesse em seu término permaneceu inerte. Ante o exposto, 

com fulcro no inciso III do art. 485 do Código de Processo Civil, julgo extinto 

o feito, haja vista o abandono da causa. Sem custas nem honorários, em 

conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Primavera do Leste para homologação conforme o artigo 

40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste - MT, 07 de novembro de 2.018. 

Publicado e registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI Juiz Leigo 

Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. 

Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste - MT, 07 de 

novembro de 2.018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011774-45.2010.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

APP IMPRESSAO DIGITAL LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO BUENO DA SILVA OAB - MT0018226A (ADVOGADO(A))

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAFAREL & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ZELIA MARTINI NOGUEIRA OAB - MT7675/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

8011774-45.2010.8.11.0037. EXEQUENTE: APP IMPRESSAO DIGITAL LTDA 

- ME EXECUTADO: TAFAREL & CIA LTDA - ME Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Trata-se de execução, 

na qual não houve sucesso nas tentativas de penhoras. Não se encontrou 

bens penhoráveis, nem há qualquer perspectiva positiva a respeito. Ante 

o exposto, com fulcro no § 4º, art. 53, da Lei 9.099/95, julgo extinta a 

execução pela inexistência de bens penhoráveis em relação à dívida de 

valor. Servindo esta sentença como certidão de dívida, para possibilitar 

futura execução caso venha a ter conhecimento da existência de bens 

penhoráveis, ou se de seu interesse, proceder a negativação do devedor, 

sob a responsabilidade do exequente (Enunciado 76 do FONAJE). Sem 

custas nem honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da 

Lei 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Primavera do Leste para homologação 

conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Transitada em julgado, arquive-se 

com as devidas baixas. Primavera do Leste - MT, 08 de novembro de 

2.018. Publicado e registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI Juiz 

Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. 

Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste - MT, 08 de 

novembro de 2.018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003930-22.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MADALENA ZANATTA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIVANIELA GONCALVES FORTES FONTANA OAB - MT13629/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELOISA DREYER GALINA (EXECUTADO)

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 1003930-22.2017.8.11.0037 

Promovente: MARIA MADALENA ZANATTA - EPP Promovido: ELOISA 

DREYER GALINA Vistos e examinados os autos, Dispensado o relatório a 

teor do artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de ação promovida por MARIA 

MADALENA ZANATTA - EPP em face de ELOISA DREYER GALINA. 

FUNDAMENTO E DECIDO Tendo em vista que a autora informou o total 

pagamento do débito, conforme ID n° 12228449, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no art. 924, II, 

do CPC. Determino outrossim, o arquivamento e a baixa dos autos, com as 

cautelas de praxe. Sem ônus sucumbenciais e custas, face o disposto no 
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artigo 55, da Lei nº 9.099/95. Publicado no PJE. Remeto o Projeto de 

Sentença a análise e homologação do MM. Juiz de Direito, com base no 

art. 40, da Lei 9.099/95. Primavera do Leste, 26 de novembro de 2018. 

Janaina Manhani de Carvalho Juíza Leiga Vistos, Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença acima. P. 

Leste-MT, 26.11.2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002701-90.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CELIO HENRIQUE ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA FERREIRA EL JAMEL OAB - MT0014341A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

Projeto de Sentença Processo n. 1002701-90.2018.8.11.0037 Promovente: 

CELIO HENRIQUE ALVES Promovido: BANCO BRADESCARD S.A Vistos e 

examinados os autos, Dispensado o relatório a teor do artigo 38 da Lei 

9.099/95. Trata-se de ação promovida por CELIO HENRIQUE ALVES em 

face de BANCO BRADESCARD S.A. Analisando-se os autos, verifica-se 

que o requerente foi intimado para emendar a inicial, juntando comprovante 

de endereço e extrato de ocorrência junto aos órgãos de proteção ao 

crédito, em seu nome, emitido pelo SPC/SERASA ou CDL, entretanto se 

manteve inerte. Assim, deve o processo ser extinto sem resolução do 

mérito, conforme leciona o artigo 485, incisos III e IV, do Código de 

Processo Civil, uma vez que o autor não promoveu as diligências 

necessárias para preenchimento dos pressupostos de constituição e 

desenvolvimento válido do processo, bem como se manteve inerte por 

mais de 30 (trinta dias). Vejamos: “Art. 485. O juiz não resolverá o mérito 

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

autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; IV - verificar a 

ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e 

regular do processo” Ante o exposto, julgo extinto o processo SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, conforme art. 485, incisos III e IV do CPC. Sem 

ônus sucumbenciais e custas, face o disposto no artigo 55, da Lei nº 

9.099/95. Publicado no PJe. Remeto o Projeto de Sentença a análise e 

homologação do MM. Juiz de Direito, com base no art. 40, da Lei 9.099/95. 

Publicado no PJE. Primavera do Leste, 28 de novembro de 2018. Janaina 

Manhani de Carvalho Juíza Leiga Vistos, Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença acima. P. do 

Leste-MT, 28.11.2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003694-36.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SANTOS & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO(A))

VANESSA CORREIA FAVARIN OAB - MT17352/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALDIVA DOS SANTOS PAULA CARVALHO (EXECUTADO)

 

Projeto de Sentença Processo n. 1003694-36.2018.8.11.0037 Promovente: 

SANTOS & CIA LTDA - ME Promovido: WALDIVA DOS SANTOS PAULA 

CARVALHO Vistos e examinados os autos, Dispensado o relatório a teor 

do artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de ação promovida por SANTOS & 

CIA LTDA - ME em face de WALDIVA DOS SANTOS PAULA CARVALHO. 

Analisando-se os autos, verifica-se que até o presente momento a ré não 

foi citada/intimada, uma vez que a parte autora não informou o endereço 

correto. Cumpre mencionar que a requerente foi intimada para requerer o 

que entender de direito, entretanto se manteve inerte. Assim, deve o 

processo ser extinto sem resolução do mérito, conforme leciona o artigo 

485, incisos III e IV, do Código de Processo Civil, uma vez que a autora não 

promoveu as diligências necessárias para preenchimento dos 

pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo, bem 

como se manteve inerte por mais de 30 (trinta dias). Vejamos: “Art. 485. O 

juiz não resolverá o mérito quando: III - por não promover os atos e as 

diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 

(trinta) dias; IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e 

de desenvolvimento válido e regular do processo” Ante o exposto, julgo 

extinto o processo SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, conforme art. 485, 

incisos III e IV do CPC. Sem ônus sucumbenciais e custas, face o disposto 

no artigo 55, da Lei nº 9.099/95. Publicado no PJe. Remeto o Projeto de 

Sentença a análise e homologação do MM. Juiz de Direito, com base no 

art. 40, da Lei 9.099/95. Publicado no PJE. Primavera do Leste, 27 de 

novembro de 2018. Janaina Manhani de Carvalho Juíza Leiga Vistos, 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença acima. P. Leste-MT, 27.11.2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000567-61.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUNA MODAS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DA ROSA GOMES OAB - MT0012610A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARILZA PEREIRA MACEDO (EXECUTADO)

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 1000567-61.2016.8.11.0037 

Promovente: LUNA MODAS LTDA – EPP Promovido: MARILZA PEREIRA 

MACEDO Vistos e examinados os autos, Dispensado o relatório a teor do 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de ação promovida por LUNA MODAS 

LTDA – EPP em face de MARILZA PEREIRA MACEDO. Analisando-se os 

autos, verifica-se que a parte autora foi intimada para requerer o que 

entender de direito, entretanto se manteve inerte por mais de 30 (trinta) 

dias, não demonstrando interesse em prosseguir com o feito. Assim, deve 

o processo ser extinto sem resolução do mérito, conforme leciona o artigo 

485, inciso III, do Código de Processo Civil. Vejamos: “Art. 485. O juiz não 

resolverá o mérito quando: III - por não promover os atos e as diligências 

que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;” 

Ante o exposto, julgo extinto o processo SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

conforme art. 485, III do CPC. Sem ônus sucumbenciais e custas, face o 

disposto no artigo 55, da Lei nº 9.099/95. Publicado no PJe. Remeto o 

Projeto de Sentença a análise e homologação do MM. Juiz de Direito, com 

base no art. 40, da Lei 9.099/95. Publicado no PJE. Primavera do Leste, 27 

de novembro de 2018. Janaina Manhani de Carvalho Juíza Leiga Vistos, 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença acima. P. Leste-MT, 27.11.2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010598-55.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BRESSAN & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS EMIDIO CEZAR OAB - MT0016426A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE RICARDO SACHI VARGAS (REQUERIDO)

 

Projeto de Sentença Processo n. 8010598-55.2015.8.11.0037 Promovente: 

BRESSAN & CIA LTDA - ME Promovido: ANDRE RICARDO SACHI VARGAS 

Vistos e examinados os autos, Dispensado o relatório a teor do artigo 38 

da Lei 9.099/95. Trata-se de ação promovida por BRESSAN & CIA LTDA – 

ME em face de ANDRE RICARDO SACHI VARGAS. Analisando-se os 

autos, verifica-se que o réu não foi intimado, uma vez que consta na 

devolução do AR que este mudou-se do endereço indicado pela parte 

autora. Cumpre mencionar que a requerente foi intimada para requerer o 

que entender de direito, entretanto se manteve inerte. Assim, deve o 

processo ser extinto sem resolução do mérito, conforme leciona o artigo 

485, incisos III e IV, do Código de Processo Civil, uma vez que a autora não 

promoveu as diligências necessárias para preenchimento dos 

pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo, bem 

como se manteve inerte por mais de 30 (trinta dias). Vejamos: “Art. 485. O 

juiz não resolverá o mérito quando: III - por não promover os atos e as 

diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 

(trinta) dias; IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e 

de desenvolvimento válido e regular do processo” Ante o exposto, julgo 

extinto o processo SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, conforme art. 485, 

incisos III e IV do CPC. Sem ônus sucumbenciais e custas, face o disposto 

no artigo 55, da Lei nº 9.099/95. Publicado no PJe. Remeto o Projeto de 

Sentença a análise e homologação do MM. Juiz de Direito, com base no 

art. 40, da Lei 9.099/95. Publicado no PJE. Primavera do Leste, 27 de 

novembro de 2018. Janaina Manhani de Carvalho Juíza Leiga Vistos, 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença acima. P. Leste-MT, 27.11.2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010311-58.2016.8.11.0037
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Parte(s) Polo Ativo:

BRESSAN & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS EMIDIO CEZAR OAB - MT0016426A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO FUKUHARA JUNIOR (REQUERIDO)

 

Projeto de Sentença Processo n. 8010311-58.2016.8.11.0037 Promovente: 

BRESSAN & CIA LTDA - ME Promovido: CARLOS ALBERTO FUKUHARA 

JUNIOR Vistos e examinados os autos, Dispensado o relatório a teor do 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de ação promovida por BRESSAN & 

CIA LTDA – ME em face de CARLOS ALBERTO FUKUHARA JUNIOR. 

Analisando-se os autos, verifica-se que o réu não foi citado, uma vez que 

a autora não indicou o endereço correto. Cumpre mencionar que a 

requerente saiu intimada da audiência de conciliação para indicar novo 

endereço do réu, entretanto se manteve inerte. Assim, deve o processo 

ser extinto sem resolução do mérito, conforme leciona o artigo 485, incisos 

III e IV, do Código de Processo Civil, uma vez que a autora não promoveu 

as diligências necessárias para preenchimento dos pressupostos de 

constituição e desenvolvimento válido do processo, bem como se manteve 

inerte por mais de 30 (trinta dias). Vejamos: “Art. 485. O juiz não resolverá 

o mérito quando: III - por não promover os atos e as diligências que lhe 

incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; IV - 

verificar a ausência de pressupostos de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo” Ante o exposto, julgo 

extinto o processo SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, conforme art. 485, 

incisos III e IV do CPC. Sem ônus sucumbenciais e custas, face o disposto 

no artigo 55, da Lei nº 9.099/95. Publicado no PJe. Remeto o Projeto de 

Sentença a análise e homologação do MM. Juiz de Direito, com base no 

art. 40, da Lei 9.099/95. Publicado no PJE. Primavera do Leste, 27 de 

novembro de 2018. Janaina Manhani de Carvalho Juíza Leiga Vistos, 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença acima. P. Leste-MT, 27.11.2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011216-97.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

WACHHOLZ & WACHHOLZ LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA SOUTO ONORIO LAZZARI OAB - MT0009381A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAMELA FRANCIELI UHDE MELO (REQUERIDO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

8011216-97.2015.8.11.0037 Reclamante: WACHHOLZ & WACHHOLZ 

LTDA - EPP Reclamada: PAMELA FRANCIELI UHDE MELO SENTENÇA 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. A 

questão trazida aos autos, refere-se cobrança de cártulas de cheque não 

compensada. Transcorridos os prazos dos artigos 59 e 61 da Lei do 

Cheque (ação executiva e ação de locupletamento), existe, ainda, a 

possibilidade de o credor ajuizar ação de cobrança. Para aludida ação a lei 

especial não fixou prazo prescricional (art. 62). Tal lacuna remete ao 

Código Civil para o fim de verificação do evento de prescrição. Este 

preconiza, no art. 206, §5º, inciso I, que para a ação de cobrança de 

dívida líquida, com base em documento particular, o prazo prescricional é 

de cinco anos. Citada e intimada para comparecer na audiência e se 

defender na lide a parte requerida quedou-se inerte. É o breve relato. 

Decido. Diante da inércia da parte acionada prescreve a lei: O Enunciado 

nº 20, do Fórum Nacional de Juizados Especiais, tem a seguinte redação: 

“O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A 

pessoa jurídica poderá ser representada por preposto”. Destarte, em 

conformidade com o Enunciado nº 20 do FONAJE, cabe à parte ré 

comparecer pessoalmente às audiências ou, em se tratando de pessoa 

jurídica, ser representada por preposto, caso contrário, serão reputados 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora, conforme estabelece o 

artigo 20 da Lei nº 9.099/95, in verbis: “Não comparecendo o demandado à 

sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, 

reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o 

contrário resultar da convicção do juiz.” O Estado do Mato Grosso definiu 

o prazo para apresentação de defesa de cinco dias, contados da 

realização da audiência de conciliação, nos procedimentos em trâmite no 

Juizado Especial Cível. Trata-se, pois, da disposição contida no enunciado 

quatro, editado nos Encontros de Juízes dos Juizados Especiais, que 

estabelece in verbis: “Enunciado 4 – A Contestação será apresentada no 

prazo de 05 (cinco) dias, a contar da Audiência de Conciliação, sob pena 

de Revelia”. Assim, não tendo sido sequer alegado motivo de força maior 

ou impedimento escusável para a ausência da parte ré na audiência de 

conciliação, e, em se tratando de direito disponível, deve ser imposto os 

efeitos da revelia, com o imediato julgamento da causa, nos termos do 

artigo 23, da Lei nº 9.099/95. Tenho desta forma que restou comprovada a 

existência da relação jurídica entre as partes, bem como da efetiva 

cobrança de valores devidos uma vez que não rebatidos pela reclamada, 

posto que incumbe à ela provar a veracidade de seus alegados, seja em 

razão da inversão do ônus da prova, seja porque as suas assertivas é 

fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, inciso II, do NCPC. 

Ademais, a reclamante cumpriu satisfatoriamente com seu ônus 

probatório, juntando aos autos as respectivas cártulas que não logrou 

êxito em compensa-las. Desta feita, entendo por devido o débito nestes 

autos cobrado, face à sua comprovação e a presunção de veracidade 

decorrente da revelia da demandada. Ante o exposto, julgo procedente 

com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil do pleito autoral, para o fim de condenar a parte 

reclamada ao pagamento dos 4 cheques indexados nesta demanda, no 

valor total de R$ 5.000,00. O valor deverá ser acrescido de juros de mora 

de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC. A correção monetária 

incide desde o evento danoso (data do vencimento) e os juros de mora a 

partir da citação válida. Sem custas nem honorários, em conformidade 

com o art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95. À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de 

Primavera do Leste para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Primavera do Leste - MT, 23 de outubro de 2018. Publicado e 

registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, em 

correição. Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. 

Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste - MT, 23 de outubro 

de 2018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010596-90.2012.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MEGA & MEGA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marilei Schuster OAB - MT0007721A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIS GONCALVES DE ARAUJO (REQUERIDO)

 

Projeto de Sentença Processo n. 8010596-90.2012.8.11.0037 Promovente: 

MEGA & MEGA LTDA - ME Promovido: ANDRE LUIS GONÇALVES DE 

ARAUJO Vistos e examinados os autos, Dispensado o relatório a teor do 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de ação promovida por MEGA & MEGA 

LTDA - ME em face de ANDRE LUIS GONÇALVES DE ARAUJO. 

Analisando-se os autos, verifica-se que até o presente momento o réu 

não foi citado, uma vez que a parte autora não informou o endereço 

correto. Cumpre mencionar que a requerente foi intimada para indicar 

endereço correto do reclamado, entretanto se manteve inerte. Assim, 

deve o processo ser extinto sem resolução do mérito, conforme leciona o 

artigo 485, incisos III e IV, do Código de Processo Civil, uma vez que a 

autora não promoveu as diligências necessárias para preenchimento dos 

pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo, bem 

como se manteve inerte por mais de 30 (trinta dias). Vejamos: “Art. 485. O 

juiz não resolverá o mérito quando: III - por não promover os atos e as 

diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 

(trinta) dias; IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e 

de desenvolvimento válido e regular do processo” Ante o exposto, julgo 

extinto o processo SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, conforme art. 485, 

incisos III e IV do CPC. Sem ônus sucumbenciais e custas, face o disposto 

no artigo 55, da Lei nº 9.099/95. Publicado no PJe. Remeto o Projeto de 

Sentença a análise e homologação do MM. Juiz de Direito, com base no 

art. 40, da Lei 9.099/95. Publicado no PJE. Primavera do Leste, 28 de 

novembro de 2018. Janaina Manhani de Carvalho Juíza Leiga Vistos, 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença acima. P. Leste-MT, 28.11.2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005375-41.2018.8.11.0037
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Parte(s) Polo Ativo:

AGNER CESAR ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME AZEVEDO MIRANDA MENDONCA OAB - MT0020683A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA PARTE DEVEDORA , para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetuar o pagamento da condenação, sob pena de execução e multa de 

10% nos termos do artigo 523, § 1º, do CPC.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010954-16.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARINEIDE PRUDENTE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO(A))

 

Intimo a parte autora para efetuar o pagamento das custas processuais, 

no prazo de cinco dias, conforme cálculo id 10109600, sujeito à alteração. 

Primavera do Leste 30 de novembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010635-19.2014.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

WALDICLEI MACEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZIMARIA MARIA DE SOUZA ARTUZI OAB - MT0014231A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PANAMERICANO - PANAMERICANO ADMINISTRADORA DE 

CARTÕES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimo a parte autora para efetuar o pagamento das custas processuais, 

no prazo de cinco dias, conforme cálculo id 16765528, sujeito à alteração. 

Primavera do Leste,30 de novembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011406-26.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

WELLIGNTON ROSA CAMPOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

Intimo a parte exequente para efetuar o pagamento das custas 

processuais, no prazo de cinco dias, conforme cálculo id 16688855, 

sujeito à atualização até a data do efetivo pagamento. Primavera do Leste, 

30 de novembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003068-17.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SUPERMERCADO MARICEL EIRELI - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA CORREIA FAVARIN OAB - MT17352/O (ADVOGADO(A))

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLA MUROLO ROSSETO (EXECUTADO)

 

Intimo a parte exequente para manifestar acerca do atual endereço da 

executada, no prazo de cinco dias. Primavera do Leste, 30 de novembro 

de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000088-97.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS APARECIDO DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

Intimo a parte autora acerca do trânsito em julgado da sentença, bem como 

para efetuar o pagamento das custas processuais, no prazo de cinco 

dias. Primavera do Leste, 30 de novembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000088-97.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS APARECIDO DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

Intimo a parte requerida acerca do trânsito em julgado da sentença, bem 

como para requerer o que entender de direito, no prazo de quinze dias. 

Primavera do Leste,30 de novembro de 2018.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 145249 Nr: 2192-84.2015.811.0037

 AÇÃO: Ação Popular->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTANIEL PASCOAL ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÉRICO PIANA PINTO PEREIRA, MUNICÍPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE - MT, JOSAFÁ MARTINS BARBOZA, NMED 

INCORPORADORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA MARTINS RIBAS - 

OAB:5974-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Manoel Mazzutti Neto - 

OAB:OAB-MT 16.647, RODOLFO SORIANO WOLFF - OAB:MT 11900, 

ROGERIO DE BARROS CURADO - OAB:MT 10.944

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

 QUINTA VARA (JUIZADOS: CÍVEL/CRIMINAL/

DA FAZENDA PÚBLICA E VARA AMBIENTAL)

 C E R T I D Ã O

CERTIFICO, nos autos n. 2192-84.2015.811.0037 (Código 145249) – AÇÃO 

POPULAR COM PEDIDO DE LIMINAR, em que figura como requerente 

ESTANIEL PASCOAL ALVES DA SILVA e requeridos ÉRICO PIANA PINTO 

PEREIRA; MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE – MT e JOSAFÁ MARTINS 

BARBOZA, na conformidade do art. 346, da Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça-CNGC, que:

 1)-As folhas dos autos encontram-se regularmente numeradas, com 
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leves rasuras nos volumes I e V;

2)-Inexistem no feito acima mencionado, cheques e/ou objetos 

colacionados à título probatório, à exceção de alguns CDs juntados nos 

volumes 7 e 9.

Primavera do Leste-MT., 29/11/18.

DIVANEI PEREIRA DA SILVA MIRANDA

Gestora Judiciária Substituta

Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 201144 Nr: 8956-18.2017.811.0037

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS FARIAS QUEIROZ, JOSE LUIZ 

PEREIRA DA CRUZ, FLAVIO ALVES DE LIMA, JOEL DA SILVA CORDEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APOENO HENRIQUE SILVA 

SOARES - OAB:MT 19.480, DANIEL DE FRANÇA TAVARES - OAB:MT 

20490, MARCELO ALVES CAMPOS - OAB:MT 14762, RAFAEL 

CARDOSO DE MORAES - OAB:15294, VALMIRO ANTONIO PINHEIRO DA 

SILVA - OAB:MT. 9331

 os termos do artigo 162, § 4° do Código de Processo Civil, artigo 3° do 

Código de Processo Penal, provimento 52-2007-Corregedoria Geral de 

Justiça, certifico que o recurso interposto f. 395, é tempestivo, assim, 

visando preservar o princípio constitucional da eficiência, encaminho 

estes autos ao Recorrente para apresentar razões de apelação e 

posteriormente ao recorrido para contrarrazões, para, no prazo de 08 

(oito) dias, apresentarem, nos termos do artigo 600, do Código de 

Processo Penal, as referidas peças processuais, após, à conclusão para 

despacho único de recebimento e remessa ao Tribunal de Justiça, se for o 

caso.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 143728 Nr: 1494-78.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISO CARLOS DOS SANTOS LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Manoel Mazzutti Neto - 

OAB:OAB-MT 16.647

 C E R T I D Ã O

O GESTOR JUDICIÁRIO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, USANDO DAS 

ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, ETC.

Intimo o advogado do réu para manifestar sobre o cálculo de f. 205 no 

prazo de 10 dias.

Primavera do Leste, 29 de novembro de 2018

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21442

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 185188 Nr: 1584-18.2017.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIAGO EDENILSON RIBAS DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA CAMARGO 

DA SILVA - OAB:MT 19.307

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI c.c artigo 203, § 4°, ambos do Código 

de Processo Civil, artigo 3° do Código de Processo Penal, provimento 

52-2007, intimo o advogado do acusado para apresentar no prazo de 05 

(cinco) dias, memoriais escritos, nos termos do artigo 403, § 3° do Código 

de Processo Penal.

Primavera do Leste-MT, 29 de novembro de 2018.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21442

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 215400 Nr: 6727-51.2018.811.0037

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA ESPECIALIZADA DE ROUBOS E FURTOS 

DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO INACIO DA SILVA, JOAQUIM 

ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALOÍSIO DA ROSA HAAS - 

OAB:MT 9038

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI c.c artigo 203, § 4°, ambos do Código 

de Processo Civil e artigo 3° do Código de Processo Penal, provimento 

52-2007- Corregedoria Geral de Justiça e Ordens de Serviço - intimo o 

advogado do acusado para devolver os autos no cartório no prazo de 03 

(três) dias.

Primavera do Leste-MT, 30 de novembro de 2018.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21442

Comarca de Sorriso

1ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002284-02.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VANDA LUCIA COENGA RONDON (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENO MENDES TAQUES OAB - MT0015025A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

1002284-02.2016.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, INTIMAR a PARTE REQUERENTE, para, no prazo legal, 

manifestar-se nos autos, requerendo o que entender de direito, haja vista 

o depósito judicial da condenação pela parte requerida. Sorriso/MT, 

30/11/2018.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85367 Nr: 4699-48.2011.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADAIR CEZAR MARTINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NÉVIO MANFIO, ELISEU JOSE SCHAFER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALMINO AFONSO FERNANDES - 

OAB:3498-B/MT, JOSÉ FERNANDO MARTINS BARALDI - OAB:8970, 

LARA PETRILLI COELHO DE SOUZA - OAB:19820/MT, MATEUS 

FERNANDES COELHO DE SOUZA - OAB:98265

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:59.455, CECÍLIA NOBRE TORRES - 

OAB:17453/O, FAUSTO ANDRE DA ROSA MIGUEIS - OAB:14738-A/MT, 

FERNANDO PECHININ PEREIRA - OAB:12.932, MARCIO MENDANHA 

CARDOSO - OAB:11.290, TIANE VIZZOTTO - OAB:12679-A/MT, 

WILLIAN PREHL - OAB:12526

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 
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NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

REQUERIDA para manifestar-se acerca dos embargos de declaração com 

efeitos modificativos/infringentes, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 10650 Nr: 2414-68.2000.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUIDO PARTICHELI, TARCISO PARTICHELI, 

ALUISIO PARTICHELI, ADELOR CORDOVA DE BITENCOURT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA ALVES MOREIRA 

DA SILVA - OAB:SP 258.420, CAROLINA PEREIRA TOMÉ WICDHOSKI - 

OAB:18.603B, Gislaine Crispim de Farias Cruz - OAB:16988, 

GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:261030/SP, LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16691-A/MT, THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA 

- OAB:21589/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvia Luiza Lermen - OAB:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar o(a) 

APELADO(A), para no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação, nos termos do artigo 1010, e seus 

paraágrafos do NCPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 148188 Nr: 3137-28.2016.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDOCIR RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA VIEIRA LIMA - 

OAB:18738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDYEN VALENTE CALEPSIS - 

OAB: 8767/MT, FAGNER DA SILVA BOTOF - OAB:12.093/MT, RENATO 

CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A

 Vistos etc.

 INTIME-SE a expert nomeada para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se acerca da impugnação ao laudo pericial (fls. 283/286).

 Após, INTIMEM-SE as partes para se manifestarem, anotando prazo de 15 

(quinze) dias.

 Oportunamente, façam-me os autos CONCLUSOS para as deliberações 

pertinentes.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 40377 Nr: 3213-67.2007.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DSM PRODUTOS NUTRICIONAIS BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ AUGUSTO ASCOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO SALINEIRO - 

OAB:136831, JÉSSIKA BORGES PORTES - OAB:20940, RODRIGO 

DALFORNO SEEMANN - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B, LETÍCIA NISHIMOTO 

BRAGA - OAB:11072/MT

 Vistos etc.

 Analisando os autos verifico que às fls. 319/323 se acha encartada 

impugnação ao cumprimento de sentença apresentada por Roque José 

Grapiglia em desfavor de Multigrain S/A, os quais não fazem parte do polo 

passivo da demanda.

 Aliado a isso, segundo consta na peça de impugnação, a mesma estaria 

acompanhada de Ata Notarial, contudo, a mesma não foi encartada aos 

autos.

 Desta feita, INTIME-SE o executado para sanar as irregularidades acima 

apontadas, assinalando prazo de 10 (dez) dias.

 No mais, previamente a penhora dos demais imóveis indicados pelo 

exequente, entendo que se mostra necessária a juntada de planilha de 

cálculo atualizado do débito, bem como as matrículas atualizadas dos 

demais imóveis.

 Assim, INTIME-SE o exequente para providenciar a juntada aos autos, 

sendo que para tanto concedo prazo de 10 (dez) dias.

 Oportunamente, CONCLUSOS.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 27218 Nr: 1733-25.2005.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA, AIRTON CELLA, 

BRUNA ERGANG DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO CRISTIANO OSSUCHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

BRUNA ERGANG DA SILVA - OAB:11047/O, DELCIO ANTONIO DE 

OLIVEIRA - OAB:4050-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIDNÉIA ADRIANA FÁVERO - 

OAB:5220/MT

 Vistos etc.

 Efetivado o bloqueio via RENAJUD (fls. 366/369), o executado apresentou 

impugnação ao cumprimento de sentença (fls. 373/375), alegando a 

impenhorabilidade dos veículos ao argumento de que os mesmos não são 

mais de sua propriedade. Asseverou ainda, que o automóvel GM/S10 DLX 

fora furtado no Estado do Paraná.

 Instado a se manifestar os exequentes pugnaram pelo indeferimento da 

pretensão do executado em razão da não comprovação das alegações.

 É O BREVE RELATO. DECIDO.

 Pois bem. Dispõe o art. 525 do CPC, in verbis: “Transcorrido o prazo 

previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou 

nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.”

 Por sua vez, o §1º, do mencionado dispositivo legal elenca que na 

impugnação, o executado poderá alegar o seguinte:

I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo 

correu à revelia;

II - ilegitimidade de parte;

III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;

IV - penhora incorreta ou avaliação errônea;

V - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;

VI - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução;

VII - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como 

pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que 

supervenientes à sentença.

 Sem delongas, em análise aos argumentos expostos pelo executado 

entendo que não merece prosperar a impugnação apresentada, haja vista 

que deixou de apresentar qualquer documento hábil a comprovar suas 

alegações.

 Aliado a isso, convém destacar que os veículos permanecem em nome do 

mesmo, de modo que cabia ao executado juntar os contratos de venda 

dos mesmos.

 Pelo exposto, REJEITO a impugnação apresentada às fls. 373/375, 

determinando o prosseguimento do feito.

 No mais, CUMPRA-SE consoante determinado à fl. 360.

 Às providências.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30893 Nr: 117-78.2006.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDALINO MARCHIORO, VILSON MARCHIORO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ARAÚZ FILHO - 

OAB:27.171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:7299-B

 Impulsiono os autos, INITMANDO a parte autora para indicar quais bens 
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pretende penhorar, bem como a localização dos mesmos, nos termos do 

artigo 839 do CPC, no prazo de 15 (quinze) dias, considerando a certidão 

de bens existentes lançadas às fls.140/141.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 130375 Nr: 5524-50.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUIMARÃES AGRÍCOLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO LUIZ CAMPONOGARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA LEHNEN - OAB:10752-B, 

ELOANE VALENTIM ENVANGELISTA - OAB:20645/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos INTIMANDO a parte autora para informar o 

endereço atualizado para avaliação, penhora e remoção do bem indicado, 

bem como recolher a guia de Diligência no sítio da Internet do TJMT, 

comprovando o pagamento nos autos.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 130969 Nr: 5859-69.2015.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANE TEREZINHA FAGUNDES PARIZOTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNEI PAES NANTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANE DOS SANTOS SILVA - 

OAB:17.824-O, LEANDRO RAFAEL PERIUS - OAB:20.089/o

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA PEREIRA BRAGA 

NEGRÃO - OAB:7330, CLEUSA PEREIRA BRAGA - OAB:7280-B, FELIPE 

RODRIGUES DE ABREU - OAB:185765, OSVALDO PEREIRA BRAGA - 

OAB:6013/MT

 Impulsiono os presentes autos INTIMANDO a parte autora para recolher a 

guia de taxas/custas no sítio da Internet do TJSC, comprovando o 

pagamento nos autos, A FIM DE QUE SEJA EXPEDIDA A Carta Precatória 

para Balneário Camburiú - SC.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 9727 Nr: 1588-42.2000.811.0040

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAMILO PERAZOLLI, Fued Mariano Correa

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELA CAMPOS RANGEL 

GOMES DE ARRUDA - OAB:175175, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - 

OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 1588-42.2000.811.0040

Código Apolo nº: 9727

Vistos, etc.

Indefiro o pedido de cumprimento de sentença às fls. 176-177, pois 

embora a sentença proferida nos autos em apenso reflita seus efeitos 

neste autos, o seu cumprimento deve ser processado nos autos em que 

fora lançada.

Outrossim, considerando o término do efeito suspensivo dado à ação em 

apenso, intime-se o exequente para requerer o que entender de direito em 

15 (quinze) dias.

 Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 57340 Nr: 1168-85.2010.811.0040

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELO LOURENÇO POLETTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MARTINS DE PAIVA - 

OAB:9.695, SABRINA TOCHETTO - OAB:11234/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ BINOTTO DE OLIVEIRA 

- OAB:13980-A

 Processo nº: 1168-85.2010.811.0040

Código Apolo nº: 57340

Vistos, etc.

O autor requereu à fl. 205 o cumprimento de sentença, fundado no art. 

509,§ 2º, do CPC, porém o cálculo a ser elabora ultrapassa a simples 

elaboração de cálculo aritmético, pois trata de conversão de moeda e 

correção monetária de período extenso, razão pela qual INDEFIRO o 

pedido de intimação do requerido e, com efeito, DETERMINO intimação da 

parte autora para que diga se tem interesse em promover a lidação se 

sentença por arbitramento, apresentando todos os documentos 

pertinentes para a elucidação dos cálculos, no prazo de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 53574 Nr: 3871-23.2009.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDOMIRO OKADA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO TONEL KOBER - 

OAB:9670-A/MT, MARCELO DA PIEVE - OAB:11284/A, MARCOS 

VINICIUS MENDES DE MORAES - OAB:3540-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:14.469-A

 Assim, INDEFIRO o pedido de aplicação de multa por litigância de 

má-fé.Tendo em vista que os extratos de pagamento se mostram capazes 

de afastar dúvidas acerca da incidência dos juros em cada prestação 

paga, DEFIRO o pedido de intimação da requerida, a fim de determinar que 

esta traga em 15 (quinze) dias cópia dos extratos de pagamentos ou 

relatório contendo informações acerca da incidência de juros 

moratório.Outrossim, considerando que a presença dos extratos de 

pagamento influenciaram diretamente na elaboração do cálculos dos 

débitos, postergo a analise do pedido de nomeação de perito para após a 

resposta da requerida.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 111037 Nr: 3150-95.2014.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELITA STIEVEN PINHO, IVONE TEREZINHA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN - 

OAB:9344-MT, ARLEY GOMES GONÇALVES - OAB:12.192/MT, IONARA 

SANTOS DA SILVA - OAB:6.812-B, LUCIANO SILLES DIAS - 

OAB:6913-A-MT, ROBSOM HUILSOM BROCH COLLI - OAB:14.802-MT, 

VINICIUS BERTOLO GONÇALVES - OAB:20776-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUIZ ZANON - 

OAB:40075-A

 Intimo a advogada IONARA SANTOS DA SILVA, OAB 6.812-B para 

devolução dos autos nº 3150-95.2014.811.0040, Protocolo 111037, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de expedição de mandado 

de busca e apreensão, nos termos legais.

Citação

Citação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000431-21.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO MENDES DE ARAGAO (REQUERENTE)

LOURDES MENDES ARAGAO (REQUERENTE)

FRANCISCA BRANDAO DE ARAGAO (REQUERENTE)

CARLOS MENDES DE ARAGAO (REQUERENTE)

LINDOVAL MENDES DE ARAGAO (REQUERENTE)

LUCIENE MENDES DE ARAGAO (REQUERENTE)
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CLEVALDO MENDES DE ARAGAO (REQUERENTE)

LUCIANE MENDES DE ARAGAO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONINO MENDES ARAGAO (INVENTARIADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

SORRISO 2ª VARA CÍVEL DE SORRISO Rua Canoas, 641, Centro, 

SORRISO - MT - CEP: 78890-000 EDITAL DE CITAÇÃO DE INTERESSADOS 

INCERTOS OU DESCONHECIDOS PRAZO DE 40 (quarenta) dias EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ADALTO QUINTINO 

DA SILVA PROCESSO n. 1000431-21.2017.8.11.0040 Valor da causa: R$ 

80.000,00 ESPÉCIE: [Inventário e Partilha]->INVENTÁRIO (39) POLO ATIVO: 

Nome: FRANCISCA BRANDAO DE ARAGAO Endereço: Rua Santa Cecília, 

75, São Domingos, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 Nome: REINALDO 

MENDES DE ARAGAO Endereço: KM 700 BR 163, s/n, Fazenda Morena, 

Distrito de Primavera, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 Nome: LINDOVAL 

MENDES DE ARAGAO Endereço: Km 700, BR 163, s/n, Fazenda Morena, 

Distrito de Primavera, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 Nome: CLEVALDO 

MENDES DE ARAGAO Endereço: Estrada Travessa Lateral Direita, s/n, 

Assentamento Entre Rios, NOVA UBIRATÃ - MT - CEP: 78888-000 Nome: 

CARLOS MENDES DE ARAGAO Endereço: BR 163, KM 720, S/N, Fazenda 

Alegria, Zona Rural, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 Nome: LUCIANE 

MENDES DE ARAGAO Endereço: Rua das Aroeiras, 11, Jardim Vitória, 

NOVA UBIRATÃ - MT - CEP: 78888-000 Nome: LOURDES MENDES 

ARAGAO Endereço: Rua Mato Grosso, 735, Jardim Itália, SORRISO - MT - 

CEP: 78890-000 Nome: LUCIENE MENDES DE ARAGAO Endereço: R 

ARAPONGAS, s/n, Distrito de Guaiporã, CENTRO, CAFEZAL DO SUL - PR - 

CEP: 87567-000 POLO PASSIVO: Nome: ANTONINO MENDES ARAGAO 

FINALIDADE: CIENTIFICAR TERCEIROS E INTERESSADOS da existência e 

do teor da ação judicial acima indicada, consoante consta da petição inicial 

a seguir transcrita em resumo, bem como da r. decisão/despacho 

proferida(o) pelo juízo. RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Inventário (na 

forma de Arrolamento Sumário) requerido pelas partes autoras acima 

descritas em razão do falecimento de Antônio Mendes de Aragão, falecido 

aos 71 anos de idade em 08 de janeiro de 2013, no Hospital Regional de 

Sorriso - MT. O falecido não deixou testamento, nem qualquer ato de última 

vontade. São herdeiros os requerentes da presente ação. Informa a inicial 

que o de cujus deixou os seguintes bens a inventariar: "Um lote urbano nº. 

08, quadra 13, situado no loteamento São Domingos, nesta cidade de 

Sorriso/MT, com área de 300,00 metros quadrados, com as seguintes 

medidas e confrontações: frente para Rua H, medindo 10 metros; fundos 

para o lote 09, medindo 10,00 metros; lado direito para o lote 07, medindo 

30,00 metros; lado esquerdo para Rua J, medindo 30,00 metros, com 

matrícula nº. 4224, folha 01, Livro nº. 02, lavrada junto ao Cartório de 

Registro de Imóveis de Sorriso/MT, avaliado em R$ 80.000,00 (oitenta mil 

reais), conforme demonstra a escritura pública de compra e 

venda".Constitui a Sra. FRANCISCA BRANDÃO DE ARAGÃO, carteira de 

identidade RG nº. 1482955-0 SSP/MT e do CPF nº. 984.456.691-68, 

residente e domiciliada na Rua Santa Cecília, n.º 75, Bairro São Domingos, 

Sorriso/MT, telefone para contato nº. (66) 9-9711-4504, era casada pelo 

regime da comunhão universal de bens com o falecido. O imóvel deixado 

pelo falecido é indivisível, desta forma à meeira cabe o quinhão igual a 

50% da propriedade do bem e a cada herdeiro quinhão igual a 7,142% do 

bem. Nos pedidos as partes requerem: a concessão dos benefícios da 

Justiça Gratuita; a nomeação de FRANCISCA BRANDÃO DE ARAGÃO 

como inventariante, a fim de representar o espólio em Juízo, bem como ser 

incumbida dos demais atos a serem realizados; a homologação da partilha; 

a intimação pessoal do Defensor Público para todos os termos e atos do 

processo; protesta provar os fatos por todos os meios de provas 

admitidos em Direito, especialmente pelos documentos acostados a inicial. 

Foi atribuida a causa o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais). DECISÃO: 

"Vistos, e etc.stando presentes os pressupostos processuais e 

condições da ação, nomeio como inventariante Sr. FRANCISCA BRANDÃO 

DE ARAGÃO, sob compromisso. Intime-se para assinatura do termo de 

compromisso no prazo de 05 (cinco) dias. Após, cite-se, para os termos 

do inventário e partilha os herdeiros, os interessados, a Fazenda Pública, 

o MP, para que digam sobre as primeiras declarações, no prazo legal do 

art. 627 e ss do NCPC. Não havendo impugnação, e tendo havido 

concordância da Fazenda Pública quanto aos valores atribuídos aos bens 

do espólio nas primeiras declarações (NCPC, arts. 630 e 633), lavre-se o 

termo de últimas declarações (NCPC, art 636), intimando-se a inventariante 

para prestá-las. Após as últimas declarações, digam as partes, ex vi do 

art. 637 do NCPC. Cumprido o item acima, ao Contador-Partidor para 

cálculos dos impostos, dizendo as partes em 05 (cinco) dias. Não 

havendo impugnação aos cálculos, estes serão homologados por 

sentença. Após a homologação dos cálculos e recolhimento dos impostos, 

digam as partes no prazo de 10 (dez) dias sobre pedido de quinhão, in 

continenti, ao Partidor para organizar o esboço da partilha e também o 

respectivo auto da partilha, conforme pedidos das partes. Feito o esboço 

e o respectivo auto da partilha, devem as partes manifestar em 05 (cinco) 

dias. Em seguida, conclusos para a homologação da partilha, desde que 

juntada à certidão negativa de dívida referente ao Imposto de Renda. Em 

havendo renúncia da herança, ou doação, ou cessão, tome-se por termo, 

devendo a parte transmitente ou renunciante ser intimada pessoalmente 

para assiná-lo, podendo, excepcionalmente, e mediante instrumento 

público de mandato, a subscrição ser feita por procurador. Se a 

inventariante, no curso do processo, for autorizada a levantar ou sacar 

alguma importância que tiver no nome da(o) falecida(o), observar-se-á o 

disposto no art. 553 do NCPC, inclusive as sanções. DEFIRO o pedido de 

assistência judiciária gratuita, vez que a parte comprovou 

documentalmente fazer jus a tal benefício, na forma da Lei. Cumpra, 

providenciando e expedindo o necessário com celeridade." E, para que 

chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de 

costume e publicado na forma da Lei. Eu, MICHELLE TOSCANO DE BRITO 

MARQUES, digitei. SORRISO, 30 de novembro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

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

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006951-60.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA IRENE PICCINI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA DE LIMA OAB - MT0014068A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERENTE EXECUTIVA DO INSS EM SORRISO (RÉU)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1006951-60.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

MARIA IRENE PICCINI RÉU: GERENTE EXECUTIVA DO INSS EM SORRISO 

Vistos, e etc. Considerando que a petição inicial foi endereçada para o 

juízo da quarta vara; Considerando que na comarca de Sorriso/MT, a 

competência para processar e julgar feitos onde seja parte interessada ou 

interveniente as Fazendas Públicas Federal, Estadual e Municipal é da 4ª 

Vara desta Comarca, DECLINO DA COMPETÊNCIA e, consequentemente, 

determino a REDISTRIBUIÇÃO do feito à 4º VARA CÍVEL desta Comarca, 

procedendo-se com as baixas e anotações de estilo. Intime-se.
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3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000538-02.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GELSON ZARDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENO MENDES TAQUES OAB - MT0015025A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAR A PARTE REQUERIDA PARA 

EFETIVAR O RECOLHIMENTO DA TAXA/CUSTAS PROCESSUAIS, 

CONFORME CERTIDÃO DA CONTADORIA RETRO, NO PRAZO DE 05 

(CINCO) DIAS, SOB PENA DE SER LAVRADA CERTIDÃO DE 

PROTESTO/DÍVIDA ATIVA.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000934-76.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VILMAR DA SILVA DIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENO MENDES TAQUES OAB - MT0015025A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAR A PARTE REQUERIDA PARA 

EFETIVAR O RECOLHIMENTO DA TAXA/CUSTAS PROCESSUAIS, 

CONFORME CERTIDÃO DA CONTADORIA RETRO, NO PRAZO DE 05 

(CINCO) DIAS, SOB PENA DE SER LAVRADA CERTIDÃO DE 

PROTESTO/DÍVIDA ATIVA.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003919-47.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS SILVA SANTOS (REQUERIDO)

 

IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAR A PARTE AUTORA PARA 

EFETIVAR O RECOLHIMENTO DA TAXA/CUSTAS PROCESSUAIS, 

CONFORME CERTIDÃO DA CONTADORIA RETRO, NO PRAZO DE 05 

(CINCO) DIAS, SOB PENA DE SER LAVRADA CERTIDÃO DE 

PROTESTO/DÍVIDA ATIVA.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006930-84.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

R.F. ISOLAMENTO TERMICO LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE LUIS OLIVEIRA RODRIGUES OAB - SP216472 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CERAMICA MURALHA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1006930-84.2018.8.11.0040. 

REQUERENTE: R.F. ISOLAMENTO TERMICO LTDA - EPP REQUERIDO: 

CERAMICA MURALHA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP VISTOS. 1.) 

INTIME-SE a parte solicitante para que recolha as custas referentes à 

carta precatória. 2.) Após, CUMPRA-SE, conforme deprecado, servindo 

cópia como mandado. 3.) Após, devolva-se ao Juízo Deprecante, com as 

homenagens e baixas de estilo. 4.) Consigne-se que caso a parte 

interessada não seja beneficiária da gratuidade judiciária e a providência 

requerida exija diligência de Oficial de Justiça, deverá efetuar o 

pagamento, devendo, para tanto, acessar o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionar o menu “Serviços” na barra superior, 

escolher a opção “Guias”, a qual irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deverá selecionar o 

tópico “Emissão de Guia de Diligência”, nos termos do Provimento nº 

07/2017-CGJ. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006145-25.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CECILIA INES BURTET (EXEQUENTE)

AILTON PIMENTEL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEIZIANE PADILHA DA SILVA OAB - MT0014834A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUTH GONCALVES DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1006145-25.2018.8.11.0040. 

EXEQUENTE: AILTON PIMENTEL, CECILIA INES BURTET EXECUTADO: RUTH 

GONCALVES DOS SANTOS VISTOS. 1- Recebo a petição de Id 16027228 

como cumprimento de sentença. 2- Observada a regra do art. 513, § 2º, 

do NCPC, INTIME-SE pessoalmente a parte executada para que efetue o 

pagamento do débito indicado, no prazo de 15 dias, acrescido de custas e 

despesas processuais. 3- Fica a parte desde já advertida de que não 

ocorrendo pagamento voluntário no prazo concedido, o débito será 

acrescido de multa de 10%, além de honorários advocatícios também em 

10%, na forma do art. 523, § 1º, do NCPC. 4- Não sendo efetuado 

tempestivamente o pagamento e, apresentada a planilha de cálculo 

atualizada pela parte interessada, FAÇAM-ME os autos conclusos ou 

EXPEÇA-SE o necessário à penhora de bens da parte executada (§3º, art. 

523, NCPC). INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI, 

Juiz de Direito, em Substituição Legal.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1002195-08.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ISABEL JUNG (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAIS GIOVELLI OAB - MT23576/O (ADVOGADO(A))

NELSON SARAIVA DOS SANTOS OAB - MT0007720A (ADVOGADO(A))

KARINA CAPPELLESSO ARAUJO BATISTELLA OAB - MT0012772A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HENRIQUE DA COSTA NETO (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

MINISTERIO DA FAZENDA (TERCEIRO INTERESSADO)

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (TERCEIRO INTERESSADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

INTIMAÇÃO DA INVENTARIANTE PARA RETIRAR NA SECRETARIA OS 

ALVARÁS DE LIBERAÇÃO DE VALORES EXPEDIDOS NOS AUTOS, NO 

PRAZO DE 15 DIAS.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004489-33.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LEILIANE RODRIGUES RUEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANO GOMES OLIVA OAB - MS10078-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BUSATTO & BASTOS LTDA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

JOEL JORGE DE JESUS (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI
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SORRISO DESPACHO Processo: 1004489-33.2018.8.11.0040. 

REQUERENTE: LEILIANE RODRIGUES RUEL REQUERIDO: BUSATTO & 

BASTOS LTDA VISTOS. Diante da Portaria n° 1285/2018 – PRES, que 

resultou na convocação deste Magistrado para a realização de curso de 

capacitação em Cuiabá/MT, necessário se faz a readequação da pauta, 

razão pela qual redesigno a audiência para o dia 05 de FEVEREIRO de 

2019, às 16:30 horas, permanecendo inalteradas as demais 

determinações. Comunique-se o Juízo Deprecante. Intimem-se. Cumpra-se.

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

Processo Número: 1003503-16.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA MARIA LIMBERGER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNACELIA DE LIMA OLIVEIRA OAB - MT0013135A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

nilmar napiwoski (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE FRANCISCO DE AZEVEDO PONTES OAB - MT8502/O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1003503-16.2017.8.11.0040. AUTOR(A): 

MARCIA MARIA LIMBERGER RÉU: NILMAR NAPIWOSKI Vistos. Diante da 

Portaria n° 1285/2018 – PRES, que resultou na convocação deste 

Magistrado para a realização de curso de capacitação em Cuiabá/MT, 

necessário se faz a readequação da pauta, razão pela qual redesigno a 

audiência para o dia 04 de junho de 2019, às 17:00 horas, permanecendo 

inalteradas as demais determinações. Cumpra-se. GLAUBER LINGIARDI 

STRACHICINI, Juiz de Direito, em Substituição Legal.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002443-42.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIA PASINI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCARLOS ALCANTARA OAB - MT4746/B (ADVOGADO(A))

HAMILTON VIRGILIO MEDEIROS OAB - MT4783/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALTER MERGUIDES FERNANDES (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO LUIZ PALHARI OAB - MT0019255A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1002443-42.2016.8.11.0040. AUTOR(A): 

FABRICIA PASINI RÉU: VALTER MERGUIDES FERNANDES Vistos. 1- Diante 

da Portaria n° 1285/2018 – PRES, que resultou na convocação deste 

Magistrado para a realização de curso de capacitação em Cuiabá/MT, 

necessário se faz a readequação da pauta, razão pela qual redesigno a 

audiência para o dia 05 de fevereiro de 2019, às 16:45 horas, 

permanecendo inalteradas as demais determinações. 2- Considerando a 

redesignação da audiência e não tendo a parte autora postulado pelo 

depoimento pessoal do requerido em audiência, resta prejudicada à 

análise dos pedidos constantes da petição de Id 16691409. 3- No mais, 

diante dos documentos apresentados no Id 16691410, DEFIRO ao 

requerido os benefícios da justiça gratuita. Intime-se. Cumpra-se. 

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI, Juiz de Direito, em Substituição Legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002846-11.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCO PAULO CHINEZ (RÉU)

EDIMAR CARLOS RUGINSKI (RÉU)

 

IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAR A PARTE AUTORA PARA 

RECOLHER A DILIGÊNCIA COMPLEMENTAR DO OFICIAL DE JUSTIÇA, 

CONFORME CERTIDÃO RETRO. Para tanto, deve-se, acessar o site do 

Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na 

barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do 

Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve 

selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência, nos termos do 

Provimento nº 07/2017-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003740-16.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LETICIA MICHELLE PEREIRA DIAS (EXECUTADO)

ROGNER JOSE CARBULONI NUNES (EXECUTADO)

MIRAX COMERCIO E INDUSTRIA DE CEREAIS LTDA (EXECUTADO)

 

IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAR A PARTE AUTORA PARA 

RECOLHER A DILIGÊNCIA COMPLEMENTAR DO OFICIAL DE JUSTIÇA, 

CONFORME CERTIDÃO RETRO. Para tanto, deve-se, acessar o site do 

Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na 

barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do 

Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve 

selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência, nos termos do 

Provimento nº 07/2017-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004962-53.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT0012113A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON RUBENS DATSCH 02618269136 (EXECUTADO)

WILSON RUBENS DATSCH (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCAS COLDEBELLA OAB - MT21969/O (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAR A PARTE AUTORA PARA 

RECOLHER A DILIGÊNCIA COMPLEMENTAR DO OFICIAL DE JUSTIÇA, 

CONFORME CERTIDÃO RETRO. Para tanto, deve-se, acessar o site do 

Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na 

barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do 

Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve 

selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência, nos termos do 

Provimento nº 07/2017-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001386-18.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO TARDIOLI LUCIO DE LIMA OAB - SP206727 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVANDRE GARCIA SALES (REQUERIDO)

MARINES TERESINHA ROSSETTO GARCIA SALES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1001386-18.2018.8.11.0040. REQUERENTE: 

BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A REQUERIDO: IVANDRE 

GARCIA SALES, MARINES TERESINHA ROSSETTO GARCIA SALES 

VISTOS. Inicialmente, torno sem efeitos a certidão constante de Id 

14455036, restando prejudicada, portanto, a análise dos embargos 

declaratórios de Id 14626029. Passo à apreciação do laudo de avaliação 

de Id 14267534. Considerando que para a realização de nova avaliação 

(artigo 873, inc. I, CPC), necessário se faz que as alegações de erro ou 

dolo do avaliador estejam devidamente fundamentadas, o que não se 

verificou no presente caso, já que sequer foi juntado aos autos qualquer 

documento a demonstrar que os valores dos imóveis e suas benfeitorias 

são distintas e com valores diferentes, INDEFIRO a pretensão de avaliação 

por perito especializado. A propósito, vejamos: "RECURSO DE AGRAVO 

DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – 
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DECISÃO A QUO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO DO 

BEM – SUPOSTA VALORIZAÇÃO – MERAS ALEGAÇÕES – AUSÊNCIA DE 

PROVA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. De acordo com o art. 

873, do NCPC, apenas excepcionalmente se admite a realização de uma 

nova avaliação, ou seja, desde que ocorra erro ou dolo do avaliador; se 

verificar, após a conclusão do laudo, que houve substancial alteração de 

seu valor, ou se o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem 

na primeira avaliação. Não demonstrado o descompasso entre a avaliação 

realizada e o valor real e atual do imóvel penhorado, não há o que se falar 

em nova avaliação. (TJMT, AI 63222/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/08/2016, 

Publicado no DJE 10/08/2016) - destaquei. "AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AVALIAÇÃO DE IMÓVEL DADO EM PENHORA – NECESSIDADE DE 

GEORREFERENCIAMENTO DA ÁREA – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – 

ERRO DE AVALIZAÇÃO NÃO DEMONSTRADO – PRESUNÇÃO DE 

VERACIDADE DO VALOR INDICADO PELO OFICIAL AVALIADOR – 

DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A matéria que já foi 

objeto de análise pelo Tribunal não pode ser novamente deduzida, ante a 

coisa julgada material e a preclusão consumativa. 2. A avaliação realizada 

pelo oficial de justiça designado pelo juízo só pode ser desconstituída se 

demonstrado inequívoco erro ou dolo do avaliador, não bastando, para 

tanto, a mera alegação do recorrente/executado proprietário do imóvel 

avaliado"(TJMT, AI 37299/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/09/2015, Publicado no DJE 

28/09/2015) - destaquei. Destaco que, diferente do que foi alegado pelo 

impugnante, o oficial de justiça avaliador não considerou que as áreas 

produtivas e improdutivas têm o mesmo valor comercial por hectare, sendo 

certo que constou expressamente do laudo pericial que a metodologia de 

avaliação foi feita de acordo com as "pesquisas realizadas e pelo método 

comparativo, coletado junto às empresas mencionados no item 7" 

(Imobiliária Ouro Verde, Colonizadora Feliz e Imobiliária Independência)", 

aplicando a média de mercado. Diante disto, HOMOLOGO a avaliação de Id 

13404940 e, nada mais sendo requerido, DETERMINO a devolução da 

presente missa ao Juízo Deprecante, com nossas homenagens e baixa de 

estilo. EXPEÇA-SE O NECESSÁRIO. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. GLAUBER 

LINGIARDI STRACHICINI, Juiz de Direito, em Substituição Legal.

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1001663-34.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO BASSANI (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA CAROLINE LAGEMANN OAB - MT21265-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VICENTE APARECIDO FRANCISCO COSTA (EMBARGADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1001663-34.2018.8.11.0040. 

EMBARGANTE: CARLOS EDUARDO BASSANI EMBARGADO: VICENTE 

APARECIDO FRANCISCO COSTA VISTOS. Se tempestivo, o que deverá 

ser previamente certificado pela Secretaria da Vara, nos termos do art. 

914 e seguintes do NCPC, RECEBO os embargos à execução; porém, 

ausentes os requisitos legais pertinentes, deixo de atribuir-lhe o efeito 

suspensivo almejado. Destaco que, nos termos do artigo 919, § 1º do 

NCPC, para atribuição de efeito suspensivo necessário se faz a 

verificação dos mesmos requisitos exigidos para concessão da tutela 

antecipada, além da garantia da execução por penhora, caução ou 

depósito. No presente caso, além de a execução não estar garantida, 

verifico que não se vislumbrar probabilidade do direito invocado, não 

restando evidente os vícios da execução e inexigibilidade do título que a 

instrui, sendo certo que os presentes embargos à execução são 

fundados na alegação de ausência de causa debendi do título, o que 

demanda dilação probatória. A propósito, vejamos o julgado abaixo: 

"RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – 

PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AO PROCESSO EXECUTIVO NEGADO – 

REQUISITOS DA TUTELA JUDICIAL INDEMONSTRADO – DECISÃO 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. I - Conforme as exigências contidas 

no § 1º, do artigo 919 do Código de Processo Civil, a atribuição de efeito 

suspensivo aos Embargos, dependerá da demonstração concomitante dos 

requisitos da tutela provisória de urgência, sendo eles a probabilidade do 

direito (fumus boni iuris), o perigo de dano e risco ao resultado útil do 

processo (periculum in mora), bem como a existência de garantia pela 

penhora, depósito ou caução suficiente. II -À mingua do preenchimento 

dos requisitos inerentes à tutela judicial pretendida, também nessa 

instância recursal impõe-se o indeferimento do pedido do requerente, ora 

agravante, com o que, deve ser mantida a decisão de base" (AI 

108323/2016, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/09/2016, Publicado no DJE 30/09/2016) - 

destaquei. INTIME-SEo exequente para manifestação, nos termos do art. 

920, inciso I do NCPC. Intimem-se. Cumpra-se. GLAUBER LINGIARDI 

STRACHICINI, Juiz de Direito,em Substituição Legal.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002782-98.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON RIBEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1002782-98.2016.8.11.0040. AUTOR(A): 

JEFERSON RIBEIRO RÉU: BANCO BRADESCO SA VISTOS. 1.) INDEFIRO o 

requerido em Id 11772898, haja vista que os documentos constantes nos 

autos informam que o requerente sofreu lesão em seu pé esquerdo. 2.) No 

mais, intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado, para requerer 

o que de direito e interesse, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

extinção. Intimem-se. Cumpra-se. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI, Juiz 

de Direito, em Substituição Legal.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 135538 Nr: 8250-94.2015.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILSON FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - 

OAB:11.973, RAFAEL ESTEVES STELLATO - OAB:10825

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SERVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A

 IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAR OS ADVOGADOS DA PARTE 

REQUERIDA DA SENTENÇA PROLATADA NOS AUTOS (FL102/108), COM 

DISPOSITIVO A SEGUIR TRÂNSCRITO: "DISPOSITIVO Ante o exposto, com 

fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, resolvo o 

mérito desta demanda e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão aduzida na inicial para o fim de: 1. Declarar a inexistência do 

débito indicado na peça inicial (R$ 66.018,00), relativo ao requerido Banco 

do Brasil S/A, relativamente ao contrato 00149208355, determinando a 

baixa definitiva do nome da parte autora junto aos cadastros de 

inadimplentes pela aludida dívida. 2. Condenar o requerido Banco do Brasil 

S/A ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, 

devidos em favor da parte requerente, com juros de mora de 1% ao mês, 

a partir da citação (art. 405 CC c/c art. 161, § 1º, CTN), e correção 

monetária pelo índice INPC, a partir desta data (Súmula 362, STJ). 3. 

Rejeitar os pedidos atinentes ao contrato 000000015201824. Na forma do 

artigo 86, “caput”, do NCPC, condeno as partes ao pagamento das custas 

judiciais, das despesas processuais e honorários advocatícios, os últimos 

arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa, “pro rata”, na 

proporção de 50% para cada parte, à exceção da verba honorária, em 

razão da revelia do requerido. Transitada em julgado esta sentença, e 

nada sendo requerido, arquivem-se. Havendo recurso de apelação, 

intime-se a parte contrária para apresentação de suas contrarrazões e, 

na sequência, remetam-se os autos à instância superior, na forma do art. 
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1.010, § 3º, do NCPC. P.R.I.C."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 90903 Nr: 2523-62.2012.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANTO ANDRÉ TRANSP. E COM. DE COMB.E 

LUBRIF.LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ AMADEU ASCOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO GAVIOLI FACHINI - 

OAB:5.425-B, FERNANDA GAVIOLI FACHINI - OAB:11032/MT, MATEUS 

MENEGON - OAB:11 229-B-MT, THOMAS GERSON RIBEIRO LEAL - 

OAB:24888/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LETÍCIA NISHIMOTO BRAGA - 

OAB:11072/MT

 VISTOS.

Trata-se de Execução Extrajudicial, em que foi obstada a averbação da 

penhora de bem imóvel existente em nome do(s) executado(s). No caso, o 

CRI competente se recusou a proceder ao registro da penhora, haja vista 

que o bem possui registro de hipoteca constituída por cédula de crédito 

rural.

Em que pese o disposto no artigo 69 do Decreto Lei nº 167/67, a penhora 

de imóvel hipotecado é possível, devendo no caso concreto ser 

observada a ordem de preferencia.

Isto porque, a penhora anterior não impede registro de uma nova penhora, 

pois esta apenas poderá ser satisfeita após a quitação dos débitos junto 

aos credores preferenciais, possuindo, assim, o título preferência de 

segundo ou terceiro grau, por conseguinte, conforme a previsão legal.

Aliás, tal entendimento é consubstanciado nas disposições dos artigos 

1425, 1475 e seguintes do Código Civil, artigo 799, I, do CPC. (Resp 

1580750/ Acórdão n. 963394, 20160020196942AGI, Relatora: LEILA 

ARLANCH, 2ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/8/2016, Publicado no 

DJE: 2/9/2016, p. 316/342).

Forte em tais ponderações, DETERMINO a averbação premonitória sobre 

os imóveis de matrícula nº 5994 e 19.320, do CRI de Sorriso/MT, mediante 

recolhimento dos respectivos emolumentos.

Intime-se o(s) executado(s) da constrição, assim como os respectivos 

cônjuges, se houver, intime-se eventuais credor(es) hipotecário(s) 

fiduciário(s) ou pignoratício(s), tudo nos termos do artigo 841, § 1º, e 

artigo 842, ambos do NCPC.

Expeça-se, também, mandado de registro, nos termos do artigo 167, I, 5, 

da Lei nº 6015/73 ao CRI competente.

Intime-se

 Cumpra-se.

Sorriso/MT, 29 de novembro de 2018.

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI,

Juiz de Direito, em Substituição Legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 3726 Nr: 11-73.1993.811.0040

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANIR JOÃO BENNEMANN FORMEHL, KARINE 

FERNANDA FORMEHL FRISON, MARINO INÁCIO FORMEHL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REJANE FATIMA DAMBROS (ESPÓLIO), 

IVANIR JOÃO FORMEHL (ESPÓLIO)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL HENRIQUE DE MELO 

SANTOS - OAB:12671/MT, LAURI ANTONIO STUANI - OAB:6117-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:59.455, NEVIO MANFIO - OAB:16226-B

 Assim, CONHEÇO os embargos, por serem tempestivos, mas, no mérito, 

NEGO-LHES provimento, mantendo incólume a decisão objurgada.Escoado 

o prazo recursal, prossiga nos termos seguintes.Cumpra-se integralmente 

a decisão de fls. 660.Tendo em vista que a herdeira Karine Fernanda 

Formehl manifestou interesse no encargo de inventariante, nomeio-a em 

substituição ao inventariante dativo, devendo assinar o termo de 

compromisso em 5 (cinco) dias.Pelos trabalhos prestados, arbitro em 

favor do inventariante destituído o equivalente a 5% do patrimônio líquido 

do espolio, a título de honorários.Intime-se o Sr. Marino Formehl para 

indicar a localização dos bens do espólio, após expeça mandado para 

imitir a atual inventariante na posse dos referidos bens.Posteriormente, 

expeça-se mandado de avaliação dos bens descritos às fls.679/685, 

devendo as partes manifestarem quanto à avaliação no prazo de 15 

(quinze) dias.Expeça-se Ofício a Cooperativa de Crédito Sicredi solicitando 

saldo atualizado das quotas de conta capital existente em nome do(s) de 

cujus.Após, intime-se a inventariante para apresentar plano de partilha, 

acompanhados das respectivas guias de imposto de transmissão 

devidamente recolhidos ou declaração de isenção.Intimem-se. Sorriso - 

MT, 29 de novembro de 2018.GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI,Juiz de 

Direito, em Substituição Legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 13541 Nr: 600-50.2002.811.0040

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO PEREIRA DE SOUZA(MENOR), ELIANE 

PEREIRA DE SOUZA (MENOR), SEBASTIANA PEREIRA DE SOUZA 

(MENRO), MARINA FAUSTINA DE SOUZA, EDIVAN PEREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO PEREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON VIRGÍLIO MEDEIROS - 

OAB:MT-4783-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA LÚCIA STEFFANELO - 

OAB:4.709-B

 VISTOS.

Trata-se de Execução de Alimentos promovida por G. P. S. e Outros 

representados por sua genitora Maria Faustina de Souza em face de 

SEBASTIÃO PEREIRA DE SOUZA, todos qualificados nos autos.

 A parte autora foi devidamente intimada na pessoa de seu patrono via 

DJE, para manifestar o interesse no prosseguimento do feito (fls. 248), 

sendo impossível a intimação pessoal tanto do advogado quanto da parte 

no endereço indicado no feito, foi realizada a intimação via edital (fls. 257), 

contudo a parte autora permaneceu inerte/omissa, demonstrando 

desinteresse pelo deslinde da demanda.

Vieram os autos conclusos.

É o necessário. Fundamento e Decido.

Pois bem.

Compulsando estes autos, verifico o total desinteresse da parte autora 

pelo deslinde da demanda, uma vez que foi intimada a dar regular 

andamento ao feito, porém permaneceu inerte, mesmo tendo sido 

expressamente advertida quanto à possibilidade de extinção do feito pelo 

abandono.

 Ante ao exposto, com fundamento no artigo 485, inciso III, do NCPC, julgo 

extinto o presente feito, sem resolução do mérito, em face do abandono da 

causa pela parte autora.

 Condeno a parte autora ao pagamento das custas judiciais, despesas 

processuais e honorários advocatícios, os últimos arbitrados em R$ 

1.000,00 (mil reais), observado o disposto no artigo 98, §3º, do CPC.

Transitada em julgado esta sentença, ao arquivo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Cumpra-se.

Sorriso/MT, 30 de novembro de 2018.

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 120932 Nr: 9904-53.2014.811.0040

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI LANZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO ZAROUR 

CÉSAR - OAB:PROMOTOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO LANZ - 

OAB:16425/MT

 Vistos.

Necessário se faz a readequação da pauta razão pela qual redesigno a 

audiência para o dia 15 de março de 2019, às 13:30 horas, permanecendo 

inalteradas as demais determinações.

Cumpra-se.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103873/12/2018 Página 257 de 948



Sorriso - MT, 23 de novembro de 2018.

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI,

Juiz de Direito,

em Substituição Legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 110709 Nr: 2876-34.2014.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ÁLVARO CARVALHO RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO ZAROUR 

CÉSAR - OAB:PROMOTOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:7299-B, CLÁUDIA DE MARCHI - OAB:63467/RS, RICARDO JOSÉ 

DA SILVA SIQUEIRA DE FARIAS - OAB:17.486 OAB/MT

 Vistos.

Necessário se faz a readequação da pauta razão pela qual redesigno a 

audiência para o dia 15 de março de 2019, às 15:00 horas, permanecendo 

inalteradas as demais determinações.

Cumpra-se.

Sorriso - MT, 23 de novembro de 2018.

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI,

Juiz de Direito,

em Substituição Legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 461 Nr: 935-45.1997.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONFECÇÕES MARCO PAN LTDA. ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CASSIMIRO VIANA - ME, JOSÉ 

CASSIMIRO VIANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA JOSÉ DE MORAES - 

OAB:5121- B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN EDEN LUVISA DA 

ROCHA - OAB:19.731/MT, ÉDEN OSMAR ROCHA - OAB:4.297-B, 

MARCOS VINICIUS MENDES DE MORAES - OAB:3540-A

 Vistos.

REMETAM-SE os autos ao arquivo provisório até a manifestação da parte 

interessada, procedendo a baixa do relatório mensal.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

Sorriso - MT, 22 de novembro de 2018.

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI,

Juiz de Direito,

em Substituição Legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 10622 Nr: 2400-84.2000.811.0040

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CASSIMIRO VIANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONFECÇÕES MARCO PAN LTDA. ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN EDEN LUVISA DA ROCHA - 

OAB:19.731/MT, ÉDEN OSMAR ROCHA - OAB:4.297-B, MARCOS 

VINICIUS MENDES DE MORAES - OAB:3540-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIMONE BATISTA DOS 

SANTOS MAGALHÃES - OAB:5190-B

 VISTOS.

Certifique-se quanto ao pedido de fls. 280.

Após, nos termos do art. 1.010, §3º do NCPC, REMETAM-SE os autos ao 

E. Tribunal de Justiça Estadual, com as nossas homenagens e anotações 

de praxe.

CUMPRA-SE, expedindo-o necessário, desapensando-se os autos.

Às providências.

Sorriso/MT, 22 de novembro de 2018.

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI,

Juiz de Direito,

em Substituição Legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 113714 Nr: 5360-22.2014.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC FINANCE BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DILMARI SALETE RUPPEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONSELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13.994-A, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:4.867-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Defiro o pedido de fl. 128 e DETERMINO a suspensão do feito pelo prazo 

de 01 (um) ano, nos termos do artigo 921, inciso III, do CPC.

Remetam-se os autos ao arquivo provisório, observando-se o disposto no 

§ 4º do art. 921 do NCPC.

INTIME-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Às providências.

Sorriso - MT, 22 de novembro de 2018.

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI,

Juiz de Direito,

em Substituição Legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 133243 Nr: 6976-95.2015.811.0040

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELLINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11877-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão proposta por BV FINANCEIRA 

S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO em face de LUIZ 

CARLOS DE SOUZA, todos qualificados nos autos. Entre um ato e outro, 

as partes apresentaram petição conjunta de acordo (fls. 102/103), 

pugnando por sua homologação judicial, bem como pela extinção do feito.

Pois bem. A causa versa sobre direitos patrimoniais disponíveis, os quais 

admitem transação. Ademais, verifica-se que o acordo em comento foi 

livremente pactuado, contendo as assinaturas das partes/procuradores, 

não havendo qualquer indicativo de vícios no consentimento. Em virtude 

disso, a homologação da avença é medida que se impõe.

Ante ao exposto, HOMOLOGO, POR SENTENÇA, para que surta jurídicos e 

regulares efeitos, o ACORDO a que chegaram as partes às fls. 102/103, 

e, em consequência julgo extinto o feito, com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil.

 Custas e honorários na forma pactuada entre as partes, observando-se, 

em caso de omissão, o disposto no artigo 90, § 2º, do NCPC.

Após o trânsito em julgado, ao arquivo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

CUMPRA-SE.

Sorriso, 28 de novembro de 2018.

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI,

Juiz de Direito,

em Substituição Legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 131937 Nr: 6328-18.2015.811.0040

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ANDRE SCHOLTEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERONICA ROSSATO ESTEVES 

SILVERIO - OAB:18319/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO CARLOS DAMBROS 
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- OAB:13.154/MT

 VISTOS.

Nos termos do art. 1.010, §3º do NCPC, REMETAM-SE os autos ao E. 

Tribunal de Justiça Estadual, com as nossas homenagens e anotações de 

praxe.

CUMPRA-SE, expedindo-o necessário.

Às providências.

Sorriso/MT, 22 de novembro de 2018.

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI,

Juiz de Direito,

em Substituição Legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 100351 Nr: 3093-14.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CDLADAOVDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GDJD, DCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11640, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Trata-se de Execução por Título Extrajudicial, promovida por 

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT em face de 

GILMAR DE JESUS DURVAL e DELSENILDO CARVALHO DOS SANTOS. 

Entre um ato e outro, as partes litigantes se compuseram junto ao CEJUSC 

local (fls. 110/114), para parcelamento do débito em aberto, requerendo a 

homologação do pacto e suspensão do feito até o prazo final para o seu 

cumprimento.

Pois bem. A causa versa sobre direitos patrimoniais disponíveis, os quais 

admitem transação. Ademais, verifica-se que o acordo em comento foi 

livremente pactuado, contendo as assinaturas das partes/procuradores, 

não havendo qualquer indicativo de vícios no consentimento. Em virtude 

disso, a homologação da avença é medida que se impõe.

Ante o exposto, HOMOLOGO o ACORDO a que chegaram as partes (fls. 

110/114), para que surta seus jurídicos e regulares efeitos, e SUSPENDO 

a presente ação até o cumprimento integral do acordo, nos termos do 

artigo 922, caput, do NCPC, com baixa em relatórios estatísticos.

Preclusa a via recursal, remetam-se os autos ao arquivo provisório, 

aguardando-se ulterior deliberação da parte exequente.

 Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

CUMPRA-SE.

Sorriso - MT, 22 de novembro de 2018.

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

Juiz de Direito,

em Substituição Legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 102672 Nr: 5617-81.2013.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BEATRIZ MELO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FABIANO BELLÃO 

GIMENEZ - OAB:6.014

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8506-A

 VISTOS.

Nos termos do art. 1.010, §3º do NCPC, REMETAM-SE os autos ao E. 

Tribunal de Justiça Estadual, com as nossas homenagens e anotações de 

praxe.

CUMPRA-SE, expedindo-o necessário.

Às providências.

Sorriso/MT, 22 de novembro de 2018.

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI,

Juiz de Direito,

em Substituição Legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 101037 Nr: 3866-59.2013.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZA DAVILA DE OLIVEIRA TELES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSELI INES REIS - OAB:11666

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8506-A

 VISTOS.

Nos termos do art. 1.010, §3º do NCPC, REMETAM-SE os autos ao E. 

Tribunal de Justiça Estadual, com as nossas homenagens e anotações de 

praxe.

CUMPRA-SE, expedindo-o necessário.

Às providências.

Sorriso/MT, 22 de novembro de 2018.

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI,

Juiz de Direito,

em Substituição Legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 118502 Nr: 9006-40.2014.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENRIQUE LUIZ WOJEICK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA CAROLINE NICOLAU - 

OAB:17456

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DA 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:13.116 MS, ERNESTO BORGES FILHO - 

OAB:OAB/MS 379, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - 

OAB:13431B, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:5871, YANA 

CAVALCANTE DE SOUZA - OAB:22930 GO

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

contidos na inicial para DECLARAR inexistente o débito relativo ao contrato 

de empréstimo consignado nº 5440205418 e indevidos os descontos 

mensais do benefício previdenciário do autor no valor de R$158,52 (cento 

e cinquenta e oito reais e cinquenta e dois centavos) realizados de abril de 

2016 a novembro de 2017, com a devolução dos valores indevidamente 

descontados, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da data 

da citação e correção monetária a partir da data do desconto de cada 

parcela (súmula 43/STJ). Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO 

COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 487, I do atual Código de 

Processo Civil.Em atenção ao disposto no artigo 86 do CPC, CONDENO as 

partes ao pagamento das custas, despesas e honorários advocatícios, 

estes fixados em 20% sobre o valor da condenação, na proporção de 

50% a cargo do requerido e 50% a cargo do autor, ficando, contudo, 

suspensa a cobrança em relação ao requerente, diante do deferimento 

dos benefícios da AJG às fls. 30.Após o trânsito em julgado, devidamente 

CERTIFICADO, nada mais sendo requerido, ARQUIVE-SE, mediante as 

baixas e cautelas de praxe.Havendo recurso de apelação, intime-se a 

parte adversa para apresentação de contrarrazões, com posterior 

remessa à instância superior, na forma do artigo 1.010, § 3º, do 

NCPC.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Sorriso/MT, 05 de 

novembro de 2018.Glauber Lingiardi StrachiciniJuiz de Direito, em 

substituição legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 27116 Nr: 1676-07.2005.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇOFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVELCI DE ROSSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENEDITO IVO CASSIMIRO - 

OAB:, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - OAB:4032/MT, NILTON LUIS 

FERREIRA DA SILVA - OAB:4811/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO SANTOS RIBEIRO - 
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OAB:26067/GO, ROBERTO SPEROTTO - OAB:GO 19512

 VISTOS.

Inicialmente, levando-se em consideração que o executado, no ato da 

avaliação, foi devidamente intimado, cientificado, e não houve, até o 

momento, apresentação de sua impugnação ao valor da avaliação, 

HOMOLOGO a avaliação de fls. 250/251, para que surta seus efeitos 

jurídicos.

DEFIRO o pedido fls. 256 e, para tanto, para tanto, DETERMINO a 

expedição de carta precatória para a comarca de Lucas do Rio Verde 

para a realização da alienação dos imóveis penhorados.

INTIME-SE. CUMPRA-SE, com observância das formalidades legais, 

expedindo-se o necessário.

Às providências.

Sorriso/MT, 05 de novembro de 2018.

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

Juiz de Direito, em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 52489 Nr: 2982-69.2009.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELINA DE OLIVEIRA MARQUES, NOEL MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIAÇÃO OURO E PRATA S/A, CONFIANÇA 

COMPANHIA DE SEGUROS, IRB - BRASIL RESSEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO GAVIOLLI FACHINI - 

OAB:5.425-B, MATEUS MENEGON - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESTEVAM HÚNGARO CALVO 

FILHO - OAB:9 546-A-MT, JORGE ANDRÉ RITZMANN DE OLIVEIRA - 

OAB:11.985, JORGE YASSUDA - OAB:8875-B, MÁRCIO ALEXANDRE 

MALFATTI - OAB:16.943-A/MT

 Vistos.

Intime-se as partes para manifestarem sobre o laudo pericial de fls. 

637/641, bem como para manifestarem quanto ao interesse na realização 

de audiência de instrução, eis a produção da referida prova restou 

deferida às fls. 419, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, conclusos para as deliberações pertinentes.

Às providências.

 Sorriso/MT, 23 de novembro de 2018.

Glauber Lingiardi Strachicini,

Juiz de Direito, em substituição legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 96856 Nr: 8840-76.2012.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIAÇÃO OURO E PRATA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONFIANÇA COMPANHIA DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA RIZZI BARUFALDI - 

OAB:55.226-RS, JAIME BANDEIRA RODRIGUES - OAB:41259

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE ANDRÉ RITZMANN DE 

OLIVEIRA - OAB:11.985

 Vistos.

Cumpra-se a decisão proferida no feito apenso.

Às providências.

 Sorriso/MT, 23 de novembro de 2018.

Glauber Lingiardi Strachicini,

Juiz de Direito, em substituição legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 40835 Nr: 3650-11.2007.811.0040

 AÇÃO: Produção Antecipada de Provas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIMAR LUIS PASQUALI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MATEUS MENEGON - OAB:11 

229-B-MT, MAURICIO VIEIRA SERPA - OAB:12758/MT, RICARDO 

ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON ADRIANO FREITAS - 

OAB:116.718/SP

 VISTOS.

Considerando que a parte apelada foi devidamente intimada e já 

apresentou contrarrazões à apelação, depois de adotadas as 

providências do item 2.3.20 da CNGC/MT, remetam-se os autos ao e. 

TJMT, procedendo às anotações e baixas necessárias, bem como, 

grafando nossas sinceras homenagens.

Cumpra, providenciando e expedindo o necessário.

CUMPRA-SE.

Sorriso - MT, 21 de novembro de 2018.

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI,

Juiz de Direito,

em Substituição Legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 54889 Nr: 5208-47.2009.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIMAR LUIS PASQUALI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FMC QUÍMICA DO BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO GAVIOLLI FACHINI - 

OAB:5.425-B, GUILHERME MARRA MAGALHÃES - OAB:133.532, 

MATEUS MENEGON - OAB:11 229-B-MT, RICARDO ROBERTO 

DALMAGRO - OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON ADRIANO FREITAS - 

OAB:116.718/SP

 Ante ao exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais para 

CONDENAR a parte requerida FMC QUÍMICA DO BRASIL LTDA, ao 

pagamento de indenização por danos materiais no valor correspondente a 

11.167,75 sacas de 60Kg de arroz, pela cotação média da “safra-2007”, 

com acréscimo de juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso 

(Súmula 54, STJ) e correção monetária pelo índice INPC, a partir do efetivo 

prejuízo (súmula 43, STJ), bem como CONDENAR a requerida ao 

pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 

(vinte mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da 

citação e correção monetária a partir do arbitramento definitivo (súmula 

362/STJ). Por conseguinte, JULGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.Por 

força da causalidade, CONDENO a requerida ao pagamento das custas, 

despesas e honorários advocatícios, estes fixadosem 15% sobre o valor 

da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.Após o trânsito em 

julgado, nada sendo requerido no prazo de 15 dias, ARQUIVE-SE, 

mediante as baixas e cautelas de praxe.Lado outro, havendo apelação, 

proceda a intimação da parte contrária para apresentação de 

contrarrazões, com posterior remessa para a instância superior, na forma 

do art. 1.010 do NCPC. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Sorriso/MT, 21 de novembro de 2018.GLAUBER LINGIARDI 

STRACHICINIJuiz de Direito,em Substituição Legal(Portaria 713/2017-PRES)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 140640 Nr: 10919-23.2015.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MULTIGRÃOS ARMAZENADORA DE GRÃOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇAO LTDA - 

EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBSON RONDON OURIVES - 

OAB:4998

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ALEXANDRE 

SCHOFFEN - OAB:10657/O

 VISTOS.

Consultando o sistema Apolo, verifico que assiste razão, em parte, ao 

embargante, posto que o processo estava com carga ao gabinete entre os 

dias 25/09/2017 e 30/09/2017, prejudicando assim, o acesso do feito pelo 

advogado para apresentação de seus memoriais finais nestes cinco dias.

Assim, para evitar qualquer alegação de cerceamento de defesa, devolvo 

ao embargante o prazo de 05 (cinco) dias para apresentação de 

alegações finais.

Intime-se. Cumpra-se.

Sorriso - MT, 23 de novembro de 2018.

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI,

Juiz de Direito, em Substituição Legal.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 193535 Nr: 6080-47.2018.811.0040

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇAO LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ALEXANDRE 

SCHOFFEN - OAB:10657/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1- Inicialmente, DETERMINO seja trasladada cópia do pedido de 

instauração de incidente de despersonalização de personalidade jurídica 

constante de fls. 239/244 e documentos de fls. 244-verso/249 para o 

início do presente incidente, renumerando todo o feito.

2- DEFIRO o recolhimento das custas ao final, certo que, tal prática deve 

ser encarada como exceção quando robustamente comprovado nos autos 

incapacidade econômica momentânea da parte para arcar com tal ônus.

 3- INTIME-SE o exequente para apresentar cópia atualizada da matrícula 

nº 41.825 do CRI de Sorriso/MT.

4- Após, conclusos para análise do pedido de antecipação de tutela.

Intime-se. Cumpra-se.

Sorriso - MT, 23 de novembro de 2018.

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI,

Juiz de Direito, em Substituição Legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 148457 Nr: 3299-23.2016.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADAIL ANTONIO CAMPAGNOLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONATHAN PORTELA - 

OAB:16726

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:128341

 Diante de todo o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na 

inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

para o fim de DECLARAR a inexistência dos débitos imputados na inicial ao 

autor relativamente ao contrato nº 3665961-001876, determinando a baixa 

definitiva do nome da parte requerente junto aos cadastros de 

inadimplentes pela aludida dívida, bem como CONDENAR a empresa 

requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos 

morais, devidos em favor da parte requerente, com juros de mora de 1% 

ao mês, a partir da citação (art. 405 CC c/c art. 161, § 1º, CTN), e 

correção monetária pelo índice INPC, a partir desta data (Súmula 362, 

STJ).Confirmo a liminar de fls. 66/68Condeno a requerida ao pagamento 

das custas judiciais, despesas processuais e honorários advocatícios, os 

últimos arbitrados em 20% do valor da condenação, na forma do artigo 85, 

§ 2º, do Código de Processo Civil.Transitada em julgado esta sentença e 

nada sendo requerido, arquive-se.Havendo recurso, intime-se a parte 

contrária para apresentação de suas contrarrazões e, na sequência, 

remetam-se os autos à instância superior, na forma do art. 1.010, § 3º, do 

NCPC.P.R.I.C.Sorriso/MT, 27 de novembro de 2018.Glauber Lingiardi 

StrachiciniJuiz de Direito, em substituição legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 41205 Nr: 4031-19.2007.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDERLEI FAVARETTO, ARLEI FAVARETTO, HILÁRIO 

RENATO PICCINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HILÁRIO RENATO PICCINI, VANDERLEI 

FAVARETTO, ARLEI FAVARETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábia Carolina Moretto Rizzato 

Rodrigues - OAB:9.301/MT, JOÃO MARCELO DE SOUZA TRINDADE - 

OAB:7.169/ MT, LIANA MARA COCCO MUNARETTO - OAB:7134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábia Carolina Moretto 

Rizzato Rodrigues - OAB:9.301/MT, LIANA MARA COCCO 

MUNARETTO - OAB:7134

 DETERMINO a remessa dos autos ao contador judicial para o cálculo do 

montante devido aos autores/exequentes, devendo ser excluído do 

cálculo os valores relativos à multa da condenação em segunda instância 

no valor de R$5.282,39 (cinco mil, duzentos e oitenta e dois reais e trinta e 

nove centavos), bem como recalculado os valores relativos aos 

honorários sucumbenciais e danos materiais e morais.Com o cálculo, 

INTIMEM-SE as partes para manifestação, em 05 (cinco) dias.Após, 

conclusos.Desde já, considerando as verbas já incontroversas relativas 

ao pedido de cumprimento de sentença de fls. 1013/1016, bem como a 

autorização expressa dos autores para o desconto dos valores dos 

honorários e multa devidos ao requerido e seus patronos do montante 

depositado (fls. 1030), DETERMINO a expedição de alvará judicial para o 

levantamento do valor de R$40.264,96 (quarenta mil, duzentos e sessenta 

e quatro reais e noventa e seis centavos) do montante depositado às fls. 

1032, conforme requerido no segundo parágrafo de fls. 1038-verso.Da 

mesma forma, considerando que o valor total impugnado pelo requerido é 

de R$47.114,15, e que será levantado o valor de R$40.264,96 para o 

pagamento dos honorários e multas objeto do cumprimento de sentença de 

fls. 1013/1016, resta incontroverso em favor dos autores o valor de R$ 

446.039,92 do valor total de R$533.419,03, depositados às fls. 1032.Deste 

modo, defiro também o pedido de fls. 1041 e DETERMINO a expedição de 

alvará judicial para o levantamento de R$ 446.039,92 (quatrocentos e 

quarenta e seis mil, trinta e nove reais e noventa e dois centavos) do 

montante depositado às fls. 1032, devendo tais valores ser depositados 

em conta bancária fornecida às fls. 1041 verso, posto que não foi 

outorgado ao patrono dos autores o poder de receber, conforme se 

observa da procuração de fls. 16.INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se 

o necessário após preclusão da via recursal.Sorriso - MT, 21 de 

novembro de 2018.GLAUBER LINGIARDI STRACHICINIJuiz de Direito,em 

Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 3367 Nr: 369-67.1995.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO SHUJI YAMAGUCHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARTECOM LAGES PRÉ MOLDADAS 

MARCHEZINI IND. E COM., DERCINDO FAVA MARCHEZINI, EDEVANIR 

FAVA MARCHEZINI, SILVANA MARCHEZINI LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEIZIANE PADILHA DA SILVA - 

OAB:14834-MT, JOSÉ CARLOS MOURA - OAB:16233

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1.) Diante dos documentos de fls. 252/255, DEFIRO o pedido de fls. 

249/251 e DETERMINO a retificação do polo passivo, para fazer constante 

no Polo Passivo da presente demabda, apenas, a MASSA FALIDA da 

empresa ARTECOM LAGES PRÉ-MOLDADOS MARCHEZINE COM. IND. 

LTDA, devendo a mesma ser citada na pessoa de seu administrador 

judicial (AJ1 Administração Judicial).

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Sorriso - MT, 23 de novembro de 2018.

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI,

Juiz de Direito, em Substituição Legal.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002052-53.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RITA DE CASSIA SPANHOL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DEIZIANE PADILHA DA SILVA OAB - MT0014834A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEO KOSSMANN (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JORGE ALDAIR CARVALHO OAB - MT15122/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI
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SORRISO DECISÃO Processo: 1002052-53.2017.8.11.0040. AUTOR(A): 

RITA DE CASSIA SPANHOL RÉU: CLEO KOSSMANN VISTOS. 1.) Autos 

com trâmite correto e regular até o momento, motivo pelo qual passo ao 

SANEAMENTO DO FEITO, na forma do artigo 357 do NCPC. As partes 

litigantes são legítimas e estão bem representadas nos autos, não 

havendo irregularidades e/ou nulidades procedimentais a serem 

corrigidas. 2.) Ausentes preliminares, fixo como PONTOS 

CONTROVERTIDOS as matérias já levantas na inicial e contestação. 3.) Em 

prosseguimento ao feito, DEFIRO a produção de prova oral, consistente 

em oitiva de testemunhas e depoimento pessoal das partes litigantes. Para 

tanto, nos termos do art. 357, § 4º, do NCPC, fixo o prazo comum de 15 

(quinze) dias para que as partes apresentem rol de testemunhas, 

designando desde logo o DIA 25 DE JUNHO DE 2019, ÀS 14:40 HORAS 

para audiência de instrução, debates e julgamento. 4.) Ressalto que 

caberá aos próprios advogados das partes intimar as respectivas 

testemunhas para comparecimento à audiência, independentemente de 

intimação judicial, consoante a regra descrita no art. 455, “caput”, do 

NCPC, ressalvadas as hipóteses descritas no § 4º do mesmo dispositivo 

legal. Consigno que as partes deverão comparecer para prestar 

depoimento pessoal, sob pena de confesso, nos termos do art. 385, § 1º, 

do NCPC, determinando as suas intimações pessoais, e consignando-se 

no mandado a advertência contida no citado artigo. 5.) CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006738-54.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - RS30820-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VILSON ACCO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1006738-54.2018.8.11.0040. REQUERENTE: 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: VILSON ACCO 

VISTOS. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com pedido liminar, 

fundamentada no Decreto-Lei n.º 911/69, ajuizada por BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A em face de VILSON ACCO, ambos qualificados nos 

autos, tendo por objeto o bem descrito na inicial. A peça inaugural veio 

acompanhada por documentos, inclusive cópia do contrato assinado entre 

as partes, sendo que as custas iniciais foram recolhidas. Para a 

concessão da medida liminar pleiteada, por expressa disposição legal, é 

necessária a comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, 

tendo a parte requerente cumprido este requisito, por meio de notificação 

extrajudicial encaminhada ao endereço fornecido pela requerida em 

contrato e após por instrumento de protesto via edital. Com efeito, os 

documentos atrelados à inicial demonstram a relação contratual com 

garantia de alienação fiduciária do veículo indicado, bem como a mora e a 

inadimplência do devedor. Por outro lado, há receio de que a parte autora 

sofra danos pelo uso inadequado do bem e pelo desaparecimento do 

mesmo, objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. Desta 

forma, entendo preenchidos os requisitos necessários à concessão da 

TUTELA DE URGÊNCIA, quais sejam, a probabilidade do direito alegado e o 

perigo de dano irreparável, na forma do artigo 300 do atual Código de 

Processo Civil. Ante o exposto, com base nos artigos 3.º e seguintes do 

Decreto-Lei n.º 911/69 e alterações da Lei n.º 10.931/04, DEFIRO, 

liminarmente, a medida de urgência pleiteada, determinando a BUSCA E 

APREENSÃO do veículo automotor de Marca: CHEVROLET, Modelo: S10 

CD EXECUTIVE 4X2 2.8 TB-ELETR., Ano: 2011/2011, Cor: BRANCA, 

Chassi: 9BG138SJ0BC442390, Renavam: 281323585, Placa: NJI2821, 

descrito na inicial, com a subsequente e imediata entrega dos respectivos 

documentos pela devedora. Para tanto, EXPEÇA-SE o competente 

mandado, devendo o bem ser depositado em mãos da parte requerente ou 

de quem esta indicar, na qualidade de fiel depositário, mediante auto 

circunstanciado que deverá especificar o estado em que se encontra o 

bem. Executada a liminar, CITE-SE a parte requerida para, no prazo de 05 

(cinco) dias, contados do cumprimento da liminar, pagar a integralidade da 

dívida, compreendidas as prestações vencidas e vincendas, acrescidas 

dos encargos decorrentes da inadimplência (STJ, REsp 1418593), 

oportunidade em que o bem lhe será restituído livre de ônus (art. 3º, § 2º 

do Decreto-Lei n.º 911/69, com a redação alterada pela Lei n.º 10.931/04, 

art. 56). Deixo consignado que eventual remoção do veículo fica 

condicionada à comprovação concreta de não purgação da mora no prazo 

legal, mediante certidão da Secretaria. Poderá ainda a devedora fiduciante 

apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, contados, de igual 

forma, a partir do cumprimento da liminar, ainda que tenha se utilizado da 

faculdade disposta no § 2º do art. 3.º do Decreto-Lei n.º 911/69, caso 

entenda ter havido pagamento a maior e desejar a restituição. Defiro a 

inclusão da presente Busca e Apreensão no RENAVAM, inserindo o 

registro do gravame referente à decretação da busca e apreensão do 

veículo na base de dados do RENAVAN. Posteriormente, após a 

apreensão do bem, OFICIE-SE novamente ao DETRAN requisitando-se a 

retirada do gravame, tudo na forma do artigo 3º, §§ 9º e 10, do 

Decreto-Lei 911/69. Concedo os benefícios do art. 212 do Novo Código de 

Processo Civil. Consigne-se que caso a parte interessada não seja 

beneficiária da gratuidade judiciária e a providência requerida exija 

diligência de Oficial de Justiça, deverá efetuar o pagamento, devendo, 

para tanto, acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), 

selecionar o menu “Serviços” na barra superior, escolher a opção “Guias”, 

a qual irá abrir a página do Departamento de Controle e Arrecadação. 

Nessa página, o usuário deverá selecionar o tópico “Emissão de Guia de 

Diligência”, nos termos do Provimento nº 07/2017-CGJ. Intimem-se. 

CUMPRA-SE, servindo cópia como mandado. GLAUBER LINGIARDI 

STRACHICINI Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004900-76.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ACIR MAGALHAES ANTUNES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

APARECIDA PEREIRA MAGALHAES OAB - 338.570.321-20 

(REPRESENTANTE)

MOGLY ADAS COSTA OAB - MT0018094A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIAGO VIEIRA DE SOUZA DORILEO (RÉU)

ELISEU JOSE SCHAFER (RÉU)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1004900-76.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

ACIR MAGALHAES ANTUNES REPRESENTANTE: APARECIDA PEREIRA 

MAGALHAES RÉU: TIAGO VIEIRA DE SOUZA DORILEO, ELISEU JOSE 

SCHAFER VISTOS. 1.) Em linhas gerais, pleiteia a parte autora a 

concessão de gratuidade judiciária alegando não dispor de recursos 

financeiros suficientes ao pagamento das custas judiciais e despesas do 

processo. Ocorre que, como é cediço no ordenamento jurídico brasileiro, a 

gratuidade judiciária deve ser concedida somente às pessoas 

economicamente hipossuficientes, isto é, àquelas que não podem arcar 

com as verbas judiciais sem prejuízo do próprio sustento ou do sustento 

de sua família. 2.) No caso em tela, entendo que a parte autora NÃO faz 

jus ao benefício. Os documentos anexados aos autos demonstram que a 

parte autora possui capacidade financeira que lhe permite suportar as 

custas judiciais e as despesas do processo. O objeto da demanda 

relaciona-se a compra e venda de imóvel de grande porte (área rural de 

29 mil hectares), sendo que a parte autora alega ser-lhe de direito o 

equivalente a 2.017,75 hectares. É certo, igualmente, que o valor da causa 

alcança R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais), referente à quantia 

convencionada no contrato de compra e venda de Id 14906375. Tais 

circunstâncias são incompatíveis com o benefício da gratuidade judiciária. 

Lado outro, não há qualquer documentação idônea nos autos que 

comprove a situação de hipossuficiência econômica do requerente. 3.) 

Assim, INDEFIRO a gratuidade judiciária à parte autora e DETERMINO sua 

intimação, via DJe, para que, no prazo de 15 dias, efetue o recolhimento 

das custas judiciais e taxa judiciária, sob pena de indeferimento da inicial. 

4.) Intime-se. Cumpra-se. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000867-14.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELTON CAMARGO DE ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENO MENDES TAQUES OAB - MT0015025A (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Outros Interessados:

NELCI CAMARGO PESAVENTO OAB - 559.292.491-72 (REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1000867-14.2016.8.11.0040. AUTOR(A): 

ELTON CAMARGO DE ARAUJO RÉU: BANCO BRADESCO SA VISTOS. 1.) 

Trata-se de cumprimento voluntário de sentença promovido pela parte 

sucumbente, na forma do art. 526 do NCPC, tendo a parte autora 

manifestado conjuntamente sua anuência aos valores. 2.) Assim, declaro 

satisfeita a obrigação constante da r. sentença, e julgo extinto o feito, com 

fulcro no art. 526, § 3º, c.c. art. 924, II, ambos do NCPC. Expeça-se alvará. 

3.) Cumpram-se as determinações finais da sentença quanto às verbas de 

sucumbência, se o caso. 4.) Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001780-93.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DIEYSON BENTO MELLO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENO MENDES TAQUES OAB - MT0015025A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1001780-93.2016.8.11.0040. AUTOR(A): 

DIEYSON BENTO MELLO RÉU: BANCO BRADESCO SA VISTOS. Tratam-se 

de embargos de declaração ofertados BRADESCO SEGUROS S/A, em 

face da sentença proferida no Id 11718947, alegando que houve erro 

material do juízo em relação à condenação ao pagamento dos ônus 

sucumbenciais. Em Id 15977209 foi certificado o decurso do prazo sem a 

manifestação da parte requerida acerca dos embargos declaratórios. É O 

BREVE RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Sobre o instituto em pauta, 

estabelece o CPC/2015: “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração 

contra qualquer decisão judicial para: I – esclarecer obscuridade ou 

eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual 

devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro 

material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I – deixe de 

se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou 

em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob 

julgamento; II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 

1º.” Pois bem. No que tange ao aludido erro material, entendo que assiste 

razão ao embargante, de modo que, em decorrência da improcedência do 

pedido inicial, a condenação do requerente, e não da requerida, no 

pagamento das custas processuais e honorários advocatício é medida 

que se impõe. Diante de todo exposto, CONHEÇO E ACOLHO OS 

EMBARGOS DECLARATÓRIOS, para que onde se lia: "CONDENO a parte 

requerida ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, o qual FIXO em R$ 800,00 (oitocentos reais), nos termos do 

art. 85, §8º do CPC." Deve se ler: "CONDENO a parte requerente ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que FIXO 

em R$ 800,00 (oitocentos reais), nos termos do art. 85, § 8º do CPC, 

ficando, contudo, suspensa a cobrança, diante dos benefícios da AJG 

deferidos em favor do autor (Id 1945425).” Intimem-se. Cumpra-se. 

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI, Juiz de Direito, em Substituição Legal.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001668-90.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TITANIUN COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E SERVICOS 

LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA DO CARMO SPOSITO OAB - MT25031/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - 

INDSH (RÉU)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1001668-90.2017.8.11.0040. AUTOR(A): 

TITANIUN COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E SERVICOS 

LTDA - ME RÉU: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E 

HUMANO - INDSH SENTENÇA VISTOS. Trata-se de Ação de Cobrança 

ajuizada por TITANIUN COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E 

SERVIÇOS LTDA em desfavor de INSTITUTO NACIONAL DE 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, qualificados nos autos. Alega a 

autora, em breve síntese, que é credora da requerida do valor original de 

R$87.708,64 (oitenta e sete mil, setecentos e oito reais e sessenta e 

quatro centavos), referentes às notas fiscais juntadas ao feito. A inicial 

veio instruída com documentos de Id 5878919 e seguintes. Devidamente 

citada (Id 10989167), a requerida não compareceu à audiência de 

conciliação designada e deixou transcorrer em branco o prazo para 

contestação, conforme certificado no Id 12423491. É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. O presente feito comporta julgamento antecipado 

a teor do artigo 355, incisos I e II do CPC, uma vez que a requerida, embora 

devidamente citada, não contestou a presente ação, valendo observar 

que a mesma foi devidamente advertida sobre os efeitos da revelia, na 

forma do artigo 344, do CPC (Id 10614650). Deste modo, em observância 

ao disposto no artigo 344, do CPC, reputo como verdadeiros os fatos 

alegados na inicial, deixando consignado, desde já, que a decretação da 

revelia não implica obrigatoriamente na procedência total do pedido, por 

tratar-se de presunção relativa. Pois bem. Diante da alegação de que a 

requerida não pagou os débitos relativos às notas fiscais constantes de 

Ids. 5878959, 5878964, 5878968 e 5878970 e restando declarado como 

verdadeiros os fatos alegados na inicial, entendo que a procedência do 

pedido de cobrança em análise é medida que se impõe. Ante o exposto, 

JULGO PROCEDENTE o pedido contido na inicial para CONDENAR a 

requerida ao pagamento do valor R$87.708,64 (oitenta e sete mil, 

setecentos e oito reais e sessenta e quatro centavos), atualizados desde 

os respectivos vencimentos. Por conseguinte, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 487, I do atual 

Código de Processo Civil. CONDENO a requerida ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que FIXO em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, CPC. Após o 

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

baixas e cautelas de praxe. Lado outro, havendo recurso de apelação, 

intime-se a parte contrária para apresentação de contrarrazões, com 

posterior remessa à instância superior, na forma do artigo 1.010, § 3º, do 

NCPC. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. GLAUBER 

LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito, em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003268-49.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIVAL VAGE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1003268-49.2017.8.11.0040. 

REQUERENTE: FRANCIVAL VAGE DA SILVA REQUERIDO: SEGURADORA 

LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. VISTOS. Trata-se de 

ação de cobrança do seguro DPVAT ajuizada por FRANCIVAL VAGE DA 

SILVA em face de SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO 

DPVAT S/A, todos qualificados nos autos, pretendendo o recebimento da 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103873/12/2018 Página 263 de 948



importância de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), referentes à 

indenização do Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT,em razão de 

acidente automobilístico ocorrido em 15/06/2016, que ocasionou a morte 

de Antônio Naldo Santos da Silva, filho da requerente. A inicial veio 

acompanhada dos documentos de Id. 8693495 e seguintes. Foram 

apresentadas contestação (Id 10355854) e impugnação à contestação (Id 

10820257). Em decisão saneadora de Id 13271753 foram afastadas as 

preliminares. As partes apresentaram alegações finais nos Ids 16383784 

e 16453790. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Inicialmente, 

verifico que o caso em apreço comporta o julgamento antecipado da lide, 

nos termos do inciso I do art. 355 do CPC, não havendo a necessidade de 

dilação probatória. Não havendo preliminares a serem analisadas, passo 

diretamente a análise do mérito. Inicialmente, consigno que a matéria em 

comento está disciplinada pela Lei nº 6.194/74, com as alterações 

subsequentes, além de regulamentações expedidas pelos órgãos 

competentes. Com efeito, o DPVAT é espécie de seguro voltado à 

solidariedade social, com foco na proteção incondicional do cônjuge 

sobrevivente e/ou herdeiros legais, ainda que a vítima atue com culpa, 

desde que sem premeditação. Essa perspectiva teleológica se impõe para 

a compreensão adequada da ratio legis. Na concisa lição de ARNALDO 

RIZZARDO, o Seguro Obrigatório DPVAT, “vem a ser um seguro especial 

de acidentes pessoais, que decorre de uma causa súbita e involuntária, 

sendo destinado a pessoas transportadas ou não, que venham a ser 

lesadas por veículos em circulação. Por isso decorre a denominação 

Seguro Obrigatório de Danos Pessoais. Garante o pagamento de uma 

indenização mínima e resulta do simples evento danoso. Nasce da 

responsabilidade objetiva dos que se utilizam de veículos em vias públicas. 

Determina o crédito, em favor do lesado, de valores delimitados segundo 

tabelas que sofrem as variações de acordo com os reajustes que 

corrigem a desvalorização do dinheiro. Retrata um alcance social muito 

elevado, destinando-se mais a atender as primeiras necessidades 

consequentes de um acontecimento infausto, que apanha de surpresa as 

pessoas, e origina despesas repentinas e inadiáveis. Em outros termos, 

visa ‘simplesmente dar cobertura às despesas urgentes de atendimento 

das vítimas dos acidentes automobilísticos, em risco permanente de vida’. 

Daí a imposição legal da obrigatoriedade de seu pagamento até cinco dias 

após a apresentação dos documentos reveladores do sinistro e da 

qualidade do titular do direito.” (in A Reparação nos Acidentes de Trânsito, 

9.ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2002, p. 213). Analisando 

atentamente os autos, verifico que a certidão de óbito juntada no Id 

8693519 atesta que a vítima faleceu no dia 15/06/2016, em razão de 

hemorragia intracraniana e traumatismo crânio encefálico, conforme 

narrado na inicial e em consonância com o Boletim de Ocorrência de Id 

8694217, portanto, a morte foi decorrente de acidente de trânsito. Desta 

feita, tem-se que a lei, notadamente, refere-se a danos pessoais, 

destacando que as indenizações serão pagas por decorrência de morte 

ou invalidez permanente, de caráter total ou parcial. Vejamos: "Art. 5º. O 

pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado." § 1o A indenização referida neste artigo 

será paga com base no valor vigente na época da ocorrência do sinistro, 

em cheque nominal aos beneficiários, descontável no dia e na praça da 

sucursal que fizer a liquidação, no prazo de 30 (trinta) dias da entrega dos 

seguintes documentos: a) certidão de óbito, registro da ocorrência no 

órgão policial competente e a prova de qualidade de beneficários no caso 

de morte; (...)”. Quanto aos danos decorrentes, caberá ao interessado a 

comprovação daqueles referidos no artigo 3º da Lei nº 6.194/74, quais 

sejam: morte, invalidez permanente (parcial ou total) e/ou despesas de 

assistência médica e suplementares (“Art. 3o Os danos pessoais 

cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2odesta Lei compreendem as 

indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e 

conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: I - R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte;(...))”, o que restou 

devidamente comprovado, consoante certidão de óbito acostada no Id 

8693519. Nesse viés, consigna-se que não se pode desconsiderar o fato 

de que a certidão de óbito juntada com a inicial é documento oficial e 

possui fé pública, portanto, perfeitamente capaz de certificar com 

segurança a relação de causalidade entre a morte da vítima e o acidente 

automobilístico sofrido. Infere-se, portanto, que para o pagamento da 

indenização de seguro obrigatório em virtude de morte não se exigem 

provas robustas e incontroversas, bastando que os documentos 

acostados levem à conclusão da ocorrência dos fatos. E, dessa forma, 

tem-se que a parte autora provou os fatos constitutivos de seu direito, 

conforme determina o artigo 487, I, do Código de Processo Civil. 

Ressalta-se, ademais, que o valor indenizatório devido aos beneficiários, 

no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), deverá ser pago 

em consonância com a legislação pertinente. Ante o exposto, e por tudo 

que nos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o 

processo com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil, condenando a parte requerida ao pagamento 

de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) à parte requerente, 

referentes à indenização do seguro obrigatório de danos pessoais 

causados por veículos automotores, acrescidos de juros legais de 1% (um 

por cento) ao mês a partir da citação (Súmula 426 do STJ) e correção 

monetária pelo INPC a partir do evento danoso (Súmula 580 do STJ). 

CONDENO a parte requerida ao pagamento das custas judiciais e 

honorários advocatícios, os quais FIXO em 10% sobre o valor da 

condenação, nos termos do art. 85, §2º do CPC. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as 

baixas e anotações de estilo. Havendo apelação, proceda na forma do art. 

1.010 do NCPC. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito, em 

Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000724-25.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM GOMES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA RODRIGUES OAB - MT0017745A (ADVOGADO(A))

BRUNA THOMAZI GARCIA OAB - RS91724 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1000724-25.2016.8.11.0040. AUTOR(A): 

JOAQUIM GOMES DA SILVA RÉU: BANCO BRADESCO SA VISTOS. 

Trata-se de ação de cobrança do seguro DPVAT ajuizada por JOAQUIM 

GOMES DA SILVA em face de BRADESCO SEGUROS, ambos qualificados 

nos autos, pretendendo o recebimento da importância de R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais), referentes à indenização do Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT, em razão de acidente automobilístico 

ocorrido em 25/04/2016. A inicial veio acompanhada dos documentos de 

Id. 1504361 e seguintes. Foram apresentadas contestação (Id 3682565) e 

impugnação à contestação (Id 6841034). Em decisão saneadora de Id 

13022420 foram afastadas as preliminares e determinada a realização de 

perícia médica. Laudo Pericial, Id 15035990. É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Inicialmente, verifico que o caso em apreço 

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

355 do CPC, não havendo a necessidade de dilação probatória. Não 

havendo preliminares a serem analisadas, passo a análise do mérito. Urge 

destacar que a matéria em comento está disciplinada pela Lei nº 6.194/74, 

com as alterações subsequentes, além de regulamentações expedidas 

pelos órgãos competentes. Para recebimento do seguro DPVAT, a parte 

demandante deve comprovar os seguintes requisitos: a) a ocorrência do 

sinistro automobilístico; b) a invalidez permanente; e c) o nexo causal 

entre o acidente automobilístico e a invalidez permanente. Nesse contexto, 

destaca-se que o primeiro requisito – acidente automobilístico - restou 

preenchido pelos documentos carreados aos autos pelo demandante, os 

quais são conclusivos que o requerente se envolveu em um acidente de 

trânsito ocorrido no dia 25/04/2016 (Id 1504391). No que tange aos demais 

requisitos – invalidez permanente e nexo causal -, é certo que também 

restaram comprovados pela perícia médica realizada (Id 15035990), da 

qual se extrai que o autor sofreu danos no seu pé esquerdo, sendo o 

dano anatômico e/ou funcional definitivo parcial em grau de 25%. Logo, 

conclui-se que o requerente cumpriu o disposto no “caput” do artigo 5º da 

Lei nº 6.194/74, segundo o qual “o pagamento da indenização será 

efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente....”. Já 

no que se refere ao valor a ser indenizado, registre-se que, com o 

advento da Medida Provisória n° 340/06, depois convertida na Lei nº 
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11.482, de 31 de maio de 2007, houve alteração na tarifação das 

indenizações do seguro obrigatório, sendo fixadas em valores 

determinados e não mais em salários mínimos. Dessa feita, as alterações 

introduzidas pela Lei nº 11.482/2007 alcançam o caso em exame, visto 

que o sinistro ocorreu após a entrada em vigor dessa última norma. Nesse 

sentido: “CIVIL - SEGURO DE VEÍCULO - DPVAT - SINISTRO POSTERIOR À 

MP 340/06 - CONDENAÇÃO COM BASE NOS VALORES PREVISTOS NA 

LEI Nº 11482/07 - RECURSO IMPROVIDO. Para os sinistros ocorridos após 

a edição da MP 340/06, o valor da condenação deve ser fixado nos 

termos das alterações à Lei 6194/74 pela Lei 11482/07.” (TJSP, 35ª 

Câmara de Direito Privado, Apelação: APL 9099594192009826, Relator: 

Mendes Gomes, Julgamento: 28/03/2011, Publicação: 31/03/2011) 

Outrossim, também é aplicável ao caso concreto as disposições contidas 

na Medida Provisória nº 451/2008, posteriormente convertida na Lei nº 

11.945/2009, a qual determina o pagamento da indenização proporcional 

ao grau de incapacidade, segundo a tabela da SUSEP, perfeitamente 

utilizável, vez que prevista em dispositivo legal: “APELAÇÃO CÍVEL. 

SEGUROS. DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. SINISTRO OCORRIDO NA 

VIGÊNCIA DA MP 451. APLICAÇÃO DA LEI Nº 11.945/09 AO CASO. 

CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO QUE DEVE SEGUIR OS PARÂMETROS 

APONTADOS PELA NOVA REDAÇÃO DA LEI 6.194/74 E, EM CASO DE 

INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE, DEVE SER PAGA EM PROPORÇÃO 

À LESÃO. CORRETA APLICAÇÃO DA TABELA. APELO DESPROVIDO”. 

(TJRS, 6ª Câmara Cível, Apelação: 70043295278, Relator: Artur Arnildo 

Ludwig, Julgamento: 08/09/2011). In casu, o laudo pericial constante dos 

autos informa a invalidez em grau de 25% para o pé esquerdo. Com efeito, 

o artigo 3º, § 1º, inciso II, da Lei nº 6.194/74 dispõe que: “Art. 3º Os danos 

pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total 

ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos 

valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: (...) § 

1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, 

deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (...) II - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou 

funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, 

em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 

75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 

50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e 

cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o 

percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais”. 

Desse modo, a indenização referente ao Seguro Obrigatório é devida na 

proporção de R$13.500,00 x 50% x 25%, qual seja, R$ 1.687,50 (um mil, 

seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), referente ao dano 

no pé esquerdo do autor, devendo ser descontado deste valor eventual 

montante recebido administrativamente. Ante o exposto, e por tudo que 

nos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o 

processo com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil, condenando a parte requerida ao pagamento 

de R$ 1.687,50 (um mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta 

centavos) a parte requerente, referentes à indenização do seguro 

obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores, tudo 

acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da 

citação (Súmula 426 do STJ) e correção monetária pelo INPC a partir do 

evento danoso (Súmula 580 do STJ), descontados os valores 

eventualmente recebidos administrativamente. CONDENO a parte requerida 

ao pagamento das custas processuais, despesas processuais (inclusive 

honorários periciais) e honorários advocatícios, os quais FIXO no valor de 

R$1.000,00, nos termos do art. 85, §8º do CPC. Após o trânsito em 

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

cautelas de praxe. Lado outro, havendo recurso de apelação, intime-se a 

parte contrária para apresentação de contrarrazões, com posterior 

remessa à instância superior, na forma do artigo 1.010, § 3º, do NCPC. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. GLAUBER LINGIARDI 

STRACHICINI Juiz de Direito, em Substituição Legal

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006056-02.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO LUCIO FERREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ADRIANO HAACKE OAB - MT17340/O (ADVOGADO(A))

SONIAMAR FRITSCH OAB - MT0016130A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (RÉU)

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1006056-02.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

PAULO LUCIO FERREIRA DA SILVA RÉU: GOVERNO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO, MUNICIPIO DE SORRISO/MT Vistos/BG. Diante da 

resposta do NAT de Num. 16776843, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 05 dias, trazer aos autos exames complementares e dados 

atualizados da sua situação clínica. Aportando nos autos tais documentos, 

remeta-os imediatamente ao NAT, para que apresente parecer, no prazo 

de 24 horas. Após o relatório, conclusos para decisão da liminar 

requestada. Cumpra-se com urgência. Às providencias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006056-02.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO LUCIO FERREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ADRIANO HAACKE OAB - MT17340/O (ADVOGADO(A))

SONIAMAR FRITSCH OAB - MT0016130A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (RÉU)

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1006056-02.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

PAULO LUCIO FERREIRA DA SILVA RÉU: GOVERNO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO, MUNICIPIO DE SORRISO/MT Vistos/BG. Diante da 

resposta do NAT de Num. 16776843, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 05 dias, trazer aos autos exames complementares e dados 

atualizados da sua situação clínica. Aportando nos autos tais documentos, 

remeta-os imediatamente ao NAT, para que apresente parecer, no prazo 

de 24 horas. Após o relatório, conclusos para decisão da liminar 

requestada. Cumpra-se com urgência. Às providencias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006857-15.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ELVIS TRINDADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SHARLON WILIAN SCHMIDT OAB - MT0016178A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1006857-15.2018.8.11.0040. REQUERENTE: 

JOAO ELVIS TRINDADE REQUERIDO: INSS Vistos/BG. Trata-se de Ação 

de Concessão de benefício previdenciário c/c pedido de tutela de urgência 

ajuizada por JOÃO ELVIS TRINDADE contra o INSS – INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, qualificados nos autos, objetivando, em 

sede de tutela de urgência, a concessão, implantação e pagamento do 

benefício previdenciário de auxílio-doença. Relata a parte autora que 

diante das doenças que lhe acometem, encontra-se impossibilitado de 

exercer atividades profissionais, o que contraria a decisão do requerido, o 

qual indeferiu o beneficio administrativamente. Afirma, ainda, que diante do 

seu atual estado clínico, tem direito a receber o benefício de aposentadoria 

por invalidez. É o relatório. Decido. Defiro a gratuidade judiciária. Como 

visto, pretende a parte autora, via tutela de urgência, a concessão do 

benefício de aposentadoria por invalidez, suscitando, assim, que o 

benefício de auxílio-doença lhe seja concedido nesta fase de cognição 

sumária, e que ao final da presente ação a aposentadoria por invalidez lhe 

seja concedida de forma definitiva. O artigo 300 do Novo Código de 
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Processo Civil dispõe acerca da tutela de urgência, in verbis: Art. 300. A 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

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

resultado útil do processo. É sabido que, para o deferimento da tutela de 

urgência pretendida pelo demandante, é mister que o Juiz se convença da 

probabilidade do direito, além de se fazer necessária a presença do 

fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. No caso em 

exame, verifico que os requisitos ensejadores da tutela pretendida 

encontram-se presentes, devendo os mesmos ser expostos a seguir. 

Para a concessão do benefício previdenciário, quer auxílio-doença, 

cumpre analisar a presença dos requisitos legais, quais sejam: I) 

Qualidade de segurado. II) Cumprimento do período de carência. III) 

Incapacidade para o trabalho (temporária, para auxílio-doença). Quanto 

aos dois primeiros requisitos, é possível divisá-los pelo documento 

constante no Num. 16687118 – pg. 03, em que demonstra que o autor 

recebeu o benefício de auxílio-doença até o dia 31/08/2018. Quanto ao 

cumprimento do terceiro requisito, a parte autora, ao menos nesta fase de 

cognição sumária, aparenta ter perdido a capacidade de desenvolver as 

suas atividades laborais, eis que carreou aos autos prova inequívoca de 

suas enfermidades, juntado laudo médico e exame que leva este Juízo a 

concluir pela verossimilhança de suas alegações, sendo certo que só 

será possível se verificar se há de fato a suposta incapacidade para o 

trabalho e em que grau após a realização de perícia médica pelo expert a 

ser determinada por este Juízo. Por fim, destaco que a mera possibilidade 

de irreversibilidade do provimento, puramente econômica, não é óbice à 

antecipação da tutela em matéria previdenciária ou assistencial sempre 

que a efetiva proteção dos direitos à vida, à saúde, à previdência ou à 

assistência social não puder ser realizada sem a providência 

antecipatória. Restando preenchidos os requisitos legais, em cognição 

sumária, impera-se o deferimento do pedido de tutela de urgência 

formulado pela parte requerente. Do exposto, DEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA pretendida, nos termos do art. 300 do NCPC, determinando que 

o INSS restabeleça o pagamento a parte requerente do benefício 

previdenciário de auxílio-doença, devendo tal medida ser cumprida no 

prazo máximo de 30 (trinta) dias. Expeça-se ofício à Agência e Equipe de 

Atendimento de Demandas Judiciais – EADJ, devendo constar a espécie 

de benefício, DIB (data de início do benefício), os dados pessoais do 

beneficiário (nome completo, RG, CPF e endereço), nome da mãe, assim 

como o nome do advogado e número de sua OAB, tudo acompanhado de 

cópia desta decisão, com urgência, para fins de cumprimento desta 

decisão, consignando que o pagamento deverá ser efetuado por 09 

meses, contados a partir da presente decisão, nos termos do art. 60, §9º, 

da Lei n. 8213/91, com a redação dada pela Lei n. 13.457/2017. Em 

observância as especificidades da causa, e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, nos termos do art. 334, § 4º, inc. 

II, do NCPC, deixo de designar audiência de conciliação. Cite-se a parte 

Requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo legal, sob as 

advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e seguintes do Código 

de Processo Civil. Intime-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006897-94.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EUGENIA CASTRO FRANCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

POLIANA PERIN BURATO OAB - MT24663/O (ADVOGADO(A))

KARINA WU ZORUB OAB - MT11433/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1006897-94.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

EUGENIA CASTRO FRANCO RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos/BG. Trata-se de Ação de Concessão de benefício 

previdenciário c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por EUGENIA 

CASTRO FRANCO contra o INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL, qualificados nos autos, objetivando, em sede de tutela de 

urgência, a concessão, implantação e pagamento do benefício 

previdenciário de auxílio-doença. Relata a parte autora que diante das 

doenças que lhe acometem, encontra-se impossibilitada de exercer 

atividades profissionais, o que contraria a decisão do requerido, o qual 

cessou o beneficio administrativamente. Afirma, ainda, que diante do seu 

atual estado clínico, tem direito a receber o benefício de aposentadoria por 

invalidez. É o relatório. Decido. Defiro a gratuidade judiciária. Como visto, 

pretende a parte autora, via tutela de urgência, a concessão do benefício 

de aposentadoria por invalidez, suscitando, assim, que o benefício de 

auxílio-doença lhe seja concedido nesta fase de cognição sumária, e que 

ao final da presente ação a aposentadoria por invalidez lhe seja concedida 

de forma definitiva. O artigo 300 do Novo Código de Processo Civil dispõe 

acerca da tutela de urgência, in verbis: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. É 

sabido que, para o deferimento da tutela de urgência pretendida pelo 

demandante, é mister que o Juiz se convença da probabilidade do direito, 

além de se fazer necessária a presença do fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação. No caso em exame, verifico que os 

requisitos ensejadores da tutela pretendida encontram-se presentes, 

devendo os mesmos ser expostos a seguir. Para a concessão do 

benefício previdenciário, quer auxílio-doença, cumpre analisar a presença 

dos requisitos legais, quais sejam: I) Qualidade de segurado. II) 

Cumprimento do período de carência. III) Incapacidade para o trabalho 

(temporária, para auxílio-doença). Quanto aos dois primeiros requisitos, é 

possível divisá-los pelo documento constante no Num. 16707767. Quanto 

ao cumprimento do terceiro requisito, a parte autora, ao menos nesta fase 

de cognição sumária, aparenta ter perdido a capacidade de desenvolver 

as suas atividades laborais, eis que carreou aos autos prova inequívoca 

de suas enfermidades, juntado laudo médico e exame que leva este Juízo 

a concluir pela verossimilhança de suas alegações, sendo certo que só 

será possível se verificar se há de fato a suposta incapacidade para o 

trabalho e em que grau após a realização de perícia médica pelo expert a 

ser determinada por este Juízo. Por fim, destaco que a mera possibilidade 

de irreversibilidade do provimento, puramente econômica, não é óbice à 

antecipação da tutela em matéria previdenciária ou assistencial sempre 

que a efetiva proteção dos direitos à vida, à saúde, à previdência ou à 

assistência social não puder ser realizada sem a providência 

antecipatória. Restando preenchidos os requisitos legais, em cognição 

sumária, impera-se o deferimento do pedido de tutela de urgência 

formulado pela parte requerente. Do exposto, DEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA pretendida, nos termos do art. 300 do NCPC, determinando que 

o INSS restabeleça o pagamento a parte requerente do benefício 

previdenciário de auxílio-doença, devendo tal medida ser cumprida no 

prazo máximo de 30 (trinta) dias. Expeça-se ofício à Agência e Equipe de 

Atendimento de Demandas Judiciais – EADJ, devendo constar a espécie 

de benefício, DIB (data de início do benefício), os dados pessoais do 

beneficiário (nome completo, RG, CPF e endereço), nome da mãe, assim 

como o nome do advogado e número de sua OAB, tudo acompanhado de 

cópia desta decisão, com urgência, para fins de cumprimento desta 

decisão, consignando que o pagamento deverá ser efetuado por 09 

meses, contados a partir da presente decisão, nos termos do art. 60, §9º, 

da Lei n. 8213/91, com a redação dada pela Lei n. 13.457/2017. Em 

observância as especificidades da causa, e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, nos termos do art. 334, § 4º, inc. 

II, do NCPC, deixo de designar audiência de conciliação. Cite-se a parte 

Requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo legal, sob as 

advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e seguintes do Código 

de Processo Civil. Intime-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006847-68.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR BERTUNCELLI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA DE LIMA OAB - MT0014068A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1006847-68.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

MOACIR BERTUNCELLI RÉU: GERÊNCIA EXECUTIVA DO INSS EM SORRISO 

- MT Visto/DH Defiro a gratuidade judiciária. Em observância as 

especificidades da causa, e de modo a adequar o rito processual às 

necessidades do conflito, nos termos do art. 334, § 4º, inc. II, do NCPC, 

deixo de designar audiência de conciliação. Cite-se a parte Requerida 

para, querendo, contestar a ação, no prazo legal, sob as advertências 

pertinentes, nos ditames do art. 335 e seguintes do Código de Processo 

Civil. Intime-se. Às providências.
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006707-34.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA MARIA DE ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO(A))

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1006707-34.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

SONIA MARIA DE ARAUJO RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Visto/DH Trata-se de Ação de Concessão de benefício 

previdenciário c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por SONIA MARIA 

DE ARAUJO contra o INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, 

qualificados nos autos, objetivando, em sede de tutela de urgência, a 

concessão, implantação e pagamento do benefício previdenciário de 

auxílio-doença. Relata a parte autora que diante das doenças que lhe 

acometem, encontra-se impossibilitada de exercer atividades 

profissionais, o que contraria a decisão do requerido, o qual cessou o 

beneficio administrativamente. Afirma, ainda, que diante do seu atual 

estado clínico, tem direito a receber o benefício de aposentadoria por 

invalidez. É o relatório. Decido. Defiro a gratuidade judiciária. Como visto, 

pretende a parte autora, que o benefício de auxílio-doença lhe seja 

concedido nesta fase de cognição sumária, confirmando a tutela ao final 

da presente ação. O artigo 300 do Novo Código de Processo Civil dispõe 

acerca da tutela de urgência, in verbis: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. É 

sabido que, para o deferimento da tutela de urgência pretendida pelo 

demandante, é mister que o Juiz se convença da probabilidade do direito, 

além de se fazer necessária a presença do fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação. No caso em exame, verifico que os 

requisitos ensejadores da tutela pretendida encontram-se presentes, 

devendo os mesmos ser expostos a seguir. Para a concessão do 

benefício previdenciário, quer auxílio-doença, cumpre analisar a presença 

dos requisitos legais, quais sejam: I) Qualidade de segurado. II) 

Cumprimento do período de carência. III) Incapacidade para o trabalho 

(temporária, para auxílio-doença). Quanto aos dois primeiros requisitos, é 

possível divisá-los pelo documento constante no Num. 16551291, em que 

comprova recebimento do beneficio até 10/11/2018. Quanto ao 

cumprimento do terceiro requisito, a parte autora, ao menos nesta fase de 

cognição sumária, aparenta ter perdido a capacidade de desenvolver as 

suas atividades laborais, eis que carreou aos autos prova inequívoca de 

suas enfermidades, juntado laudo médico e exame que leva este Juízo a 

concluir pela verossimilhança de suas alegações, sendo certo que só 

será possível se verificar se há de fato a suposta incapacidade para o 

trabalho e em que grau após a realização de perícia médica pelo expert a 

ser determinada por este Juízo. Por fim, destaco que a mera possibilidade 

de irreversibilidade do provimento, puramente econômica, não é óbice à 

antecipação da tutela em matéria previdenciária ou assistencial sempre 

que a efetiva proteção dos direitos à vida, à saúde, à previdência ou à 

assistência social não puder ser realizada sem a providência 

antecipatória. Restando preenchidos os requisitos legais, em cognição 

sumária, impera-se o deferimento do pedido de tutela de urgência 

formulado pela parte requerente. Do exposto, DEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA pretendida, nos termos do art. 300 do NCPC, determinando que 

o INSS restabeleça o pagamento a parte requerente do benefício 

previdenciário de auxílio-doença, devendo tal medida ser cumprida no 

prazo máximo de 30 (trinta) dias. Expeça-se ofício à Agência e Equipe de 

Atendimento de Demandas Judiciais – EADJ, devendo constar a espécie 

de benefício, DIB (data de início do benefício), os dados pessoais do 

beneficiário (nome completo, RG, CPF e endereço), nome da mãe, assim 

como o nome do advogado e número de sua OAB, tudo acompanhado de 

cópia desta decisão, com urgência, para fins de cumprimento desta 

decisão, consignando que o pagamento deverá ser efetuado por 09 

meses, contados a partir da presente decisão, nos termos do art. 60, §9º, 

da Lei n. 8213/91, com a redação dada pela Lei n. 13.457/2017. Em 

observância as especificidades da causa, e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, nos termos do art. 334, § 4º, inc. 

II, do NCPC, deixo de designar audiência de conciliação. Cite-se a parte 

Requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo legal, sob as 

advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e seguintes do Código 

de Processo Civil. Intime-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006709-04.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VENOSMARA BORSTEL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE YASSUDA OAB - MT0008875A (ADVOGADO(A))

LUCAS COLDEBELLA OAB - MT21969/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1006709-04.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

VENOSMARA BORSTEL RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Visto/DH Trata-se de Ação de Concessão de benefício previdenciário c/c 

pedido de tutela de urgência ajuizada por VENOSMARA BORSTEL contra o 

INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, qualificados nos 

autos, objetivando, em sede de tutela de urgência, a concessão, 

implantação e pagamento do benefício previdenciário de auxílio-doença. 

Relata a parte autora que diante das doenças que lhe acometem, 

encontra-se impossibilitada de exercer atividades profissionais, o que 

contraria a decisão do requerido, o qual cessou o beneficio 

administrativamente. Afirma, ainda, que diante do seu atual estado clínico, 

tem direito a receber o benefício de aposentadoria por invalidez. É o 

relatório. Decido. Defiro a gratuidade judiciária. Como visto, pretende a 

parte autora, que o benefício de auxílio-doença lhe seja concedido nesta 

fase de cognição sumária, confirmando a tutela ao final da presente ação. 

O artigo 300 do Novo Código de Processo Civil dispõe acerca da tutela de 

urgência, in verbis: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

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

dano ou o risco ao resultado útil do processo. É sabido que, para o 

deferimento da tutela de urgência pretendida pelo demandante, é mister 

que o Juiz se convença da probabilidade do direito, além de se fazer 

necessária a presença do fundado receio de dano irreparável ou de difícil 

reparação. No caso em exame, verifico que os requisitos ensejadores da 

tutela pretendida encontram-se presentes, devendo os mesmos ser 

expostos a seguir. Para a concessão do benefício previdenciário, quer 

auxílio-doença, cumpre analisar a presença dos requisitos legais, quais 

sejam: I) Qualidade de segurado. II) Cumprimento do período de carência. 

III) Incapacidade para o trabalho (temporária, para auxílio-doença). Quanto 

aos dois primeiros requisitos, é possível divisá-los pelo documento 

constante no Num. 16551721, em que comprova o indeferimento do 

beneficio em 26/09/2018. Quanto ao cumprimento do terceiro requisito, a 

parte autora, ao menos nesta fase de cognição sumária, aparenta ter 

perdido a capacidade de desenvolver as suas atividades laborais, eis que 

carreou aos autos prova inequívoca de suas enfermidades, juntado laudo 

médico e exame que leva este Juízo a concluir pela verossimilhança de 

suas alegações, sendo certo que só será possível se verificar se há de 

fato a suposta incapacidade para o trabalho e em que grau após a 

realização de perícia médica pelo expert a ser determinada por este Juízo. 

Por fim, destaco que a mera possibilidade de irreversibilidade do 

provimento, puramente econômica, não é óbice à antecipação da tutela em 

matéria previdenciária ou assistencial sempre que a efetiva proteção dos 

direitos à vida, à saúde, à previdência ou à assistência social não puder 

ser realizada sem a providência antecipatória. Restando preenchidos os 

requisitos legais, em cognição sumária, impera-se o deferimento do pedido 

de tutela de urgência formulado pela parte requerente. Do exposto, 

DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA pretendida, nos termos do art. 300 do 

NCPC, determinando que o INSS restabeleça o pagamento a parte 

requerente do benefício previdenciário de auxílio-doença, devendo tal 

medida ser cumprida no prazo máximo de 30 (trinta) dias. Expeça-se ofício 

à Agência e Equipe de Atendimento de Demandas Judiciais – EADJ, 

devendo constar a espécie de benefício, DIB (data de início do benefício), 

os dados pessoais do beneficiário (nome completo, RG, CPF e endereço), 

nome da mãe, assim como o nome do advogado e número de sua OAB, 

tudo acompanhado de cópia desta decisão, com urgência, para fins de 

cumprimento desta decisão, consignando que o pagamento deverá ser 

efetuado por 09 meses, contados a partir da presente decisão, nos 

termos do art. 60, §9º, da Lei n. 8213/91, com a redação dada pela Lei n. 

13.457/2017. Em observância as especificidades da causa, e de modo a 
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adequar o rito processual às necessidades do conflito, nos termos do art. 

334, § 4º, inc. II, do NCPC, deixo de designar audiência de conciliação. 

Cite-se a parte Requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo 

legal, sob as advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e 

seguintes do Código de Processo Civil. Intime-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006737-69.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON SOARES LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER SANSO SAGAIS OAB - MT23348/O-O (ADVOGADO(A))

VANUZA SAGAIS OAB - MT0013113A-A (ADVOGADO(A))

VANEZA SAGAIS DE PAULA OAB - MT24934/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1006737-69.2018.8.11.0040. REQUERENTE: 

CLEITON SOARES LIMA REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Visto/DH Trata-se de Ação de Concessão de benefício 

previdenciário c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por CLEITON 

SOARES LIMA contra o INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL, qualificados nos autos, objetivando, em sede de tutela de 

urgência, a concessão, implantação e pagamento do benefício 

previdenciário de auxílio-doença. Relata a parte autora que diante das 

doenças que lhe acometem, encontra-se impossibilitada de exercer 

atividades profissionais, o que contraria a decisão do requerido, o qual 

indeferiu o beneficio administrativamente. Afirma, ainda, que diante do seu 

atual estado clínico, tem direito a receber o benefício de aposentadoria por 

invalidez. É o relatório. Decido. Defiro a gratuidade judiciária. Como visto, 

pretende a parte autora, que o benefício de auxílio-doença lhe seja 

concedido nesta fase de cognição sumária, confirmando a tutela ao final 

da presente ação. O artigo 300 do Novo Código de Processo Civil dispõe 

acerca da tutela de urgência, in verbis: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. É 

sabido que, para o deferimento da tutela de urgência pretendida pelo 

demandante, é mister que o Juiz se convença da probabilidade do direito, 

além de se fazer necessária a presença do fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação. No caso em exame, verifico que os 

requisitos ensejadores da tutela pretendida encontram-se presentes, 

devendo os mesmos ser expostos a seguir. Para a concessão do 

benefício previdenciário, quer auxílio-doença, cumpre analisar a presença 

dos requisitos legais, quais sejam: I) Qualidade de segurado. II) 

Cumprimento do período de carência. III) Incapacidade para o trabalho 

(temporária, para auxílio-doença). Quanto aos dois primeiros requisitos, é 

possível divisá-los pelo documento constante no Num. 16574971, em que 

comprova o indeferimento do beneficio. Quanto ao cumprimento do 

terceiro requisito, a parte autora, ao menos nesta fase de cognição 

sumária, aparenta ter perdido a capacidade de desenvolver as suas 

atividades laborais, eis que carreou aos autos prova inequívoca de suas 

enfermidades, juntado laudo médico e exame que leva este Juízo a 

concluir pela verossimilhança de suas alegações, sendo certo que só 

será possível se verificar se há de fato a suposta incapacidade para o 

trabalho e em que grau após a realização de perícia médica pelo expert a 

ser determinada por este Juízo. Por fim, destaco que a mera possibilidade 

de irreversibilidade do provimento, puramente econômica, não é óbice à 

antecipação da tutela em matéria previdenciária ou assistencial sempre 

que a efetiva proteção dos direitos à vida, à saúde, à previdência ou à 

assistência social não puder ser realizada sem a providência 

antecipatória. Restando preenchidos os requisitos legais, em cognição 

sumária, impera-se o deferimento do pedido de tutela de urgência 

formulado pela parte requerente. Do exposto, DEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA pretendida, nos termos do art. 300 do NCPC, determinando que 

o INSS restabeleça o pagamento a parte requerente do benefício 

previdenciário de auxílio-doença, devendo tal medida ser cumprida no 

prazo máximo de 30 (trinta) dias. Expeça-se ofício à Agência e Equipe de 

Atendimento de Demandas Judiciais – EADJ, devendo constar a espécie 

de benefício, DIB (data de início do benefício), os dados pessoais do 

beneficiário (nome completo, RG, CPF e endereço), nome da mãe, assim 

como o nome do advogado e número de sua OAB, tudo acompanhado de 

cópia desta decisão, com urgência, para fins de cumprimento desta 

decisão, consignando que o pagamento deverá ser efetuado por 09 

meses, contados a partir da presente decisão, nos termos do art. 60, §9º, 

da Lei n. 8213/91, com a redação dada pela Lei n. 13.457/2017. Em 

observância as especificidades da causa, e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, nos termos do art. 334, § 4º, inc. 

II, do NCPC, deixo de designar audiência de conciliação. Cite-se a parte 

Requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo legal, sob as 

advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e seguintes do Código 

de Processo Civil. Intime-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006807-86.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERI SCHMITZ BILHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO HEMING JUNIOR OAB - MT0020865A (ADVOGADO(A))

SERGIO HEMING OAB - MT0002869A (ADVOGADO(A))

LAIS DE QUEVEDO CANEZ SIPMANN OAB - RS97790 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1006807-86.2018.8.11.0040. REQUERENTE: 

ALBERI SCHMITZ BILHA REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Visto/DH Trata-se de Ação de Concessão de benefício 

previdenciário c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por ALBERI 

SCHMITZ BILHA contra o INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL, qualificados nos autos, objetivando, em sede de tutela de 

urgência, a concessão, implantação e pagamento do benefício 

previdenciário de auxílio-doença. Relata a parte autora que diante das 

doenças que lhe acometem, encontra-se impossibilitada de exercer 

atividades profissionais, o que contraria a decisão do requerido, o qual 

indeferiu o beneficio administrativamente. É o relatório. Decido. Defiro a 

gratuidade judiciária. Como visto, pretende a parte autora, que o benefício 

de auxílio-doença lhe seja concedido nesta fase de cognição sumária, 

confirmando a tutela ao final da presente ação. O artigo 300 do Novo 

Código de Processo Civil dispõe acerca da tutela de urgência, in verbis: 

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

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

resultado útil do processo. É sabido que, para o deferimento da tutela de 

urgência pretendida pelo demandante, é mister que o Juiz se convença da 

probabilidade do direito, além de se fazer necessária a presença do 

fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. No caso em 

exame, verifico que os requisitos ensejadores da tutela pretendida 

encontram-se presentes, devendo os mesmos ser expostos a seguir. 

Para a concessão do benefício previdenciário, quer auxílio-doença, 

cumpre analisar a presença dos requisitos legais, quais sejam: I) 

Qualidade de segurado. II) Cumprimento do período de carência. III) 

Incapacidade para o trabalho (temporária, para auxílio-doença). Quanto 

aos dois primeiros requisitos, é possível divisá-los pelo documento 

constante no Num. 16646705, em que comprova o indeferimento do 

beneficio. Quanto ao cumprimento do terceiro requisito, a parte autora, ao 

menos nesta fase de cognição sumária, aparenta ter perdido a 

capacidade de desenvolver as suas atividades laborais, eis que carreou 

aos autos prova inequívoca de suas enfermidades, juntado laudo médico e 

exame que leva este Juízo a concluir pela verossimilhança de suas 

alegações, sendo certo que só será possível se verificar se há de fato a 

suposta incapacidade para o trabalho e em que grau após a realização de 

perícia médica pelo expert a ser determinada por este Juízo. Por fim, 

destaco que a mera possibilidade de irreversibilidade do provimento, 

puramente econômica, não é óbice à antecipação da tutela em matéria 

previdenciária ou assistencial sempre que a efetiva proteção dos direitos 

à vida, à saúde, à previdência ou à assistência social não puder ser 

realizada sem a providência antecipatória. Restando preenchidos os 

requisitos legais, em cognição sumária, impera-se o deferimento do pedido 

de tutela de urgência formulado pela parte requerente. Do exposto, 

DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA pretendida, nos termos do art. 300 do 

NCPC, determinando que o INSS estabeleça o pagamento a parte 

requerente do benefício previdenciário de auxílio-doença, devendo tal 

medida ser cumprida no prazo máximo de 30 (trinta) dias. Expeça-se ofício 

à Agência e Equipe de Atendimento de Demandas Judiciais – EADJ, 

devendo constar a espécie de benefício, DIB (data de início do benefício), 

os dados pessoais do beneficiário (nome completo, RG, CPF e endereço), 
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nome da mãe, assim como o nome do advogado e número de sua OAB, 

tudo acompanhado de cópia desta decisão, com urgência, para fins de 

cumprimento desta decisão, consignando que o pagamento deverá ser 

efetuado por 09 meses, contados a partir da presente decisão, nos 

termos do art. 60, §9º, da Lei n. 8213/91, com a redação dada pela Lei n. 

13.457/2017. Em observância as especificidades da causa, e de modo a 

adequar o rito processual às necessidades do conflito, nos termos do art. 

334, § 4º, inc. II, do NCPC, deixo de designar audiência de conciliação. 

Cite-se a parte Requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo 

legal, sob as advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e 

seguintes do Código de Processo Civil. Intime-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006835-54.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DE OLIVEIRA RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

POLIANA PERIN BURATO OAB - MT24663/O (ADVOGADO(A))

KARINA WU ZORUB OAB - MT11433/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1006835-54.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

JOAO BATISTA DE OLIVEIRA RODRIGUES RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Visto/DH Trata-se de Ação de Concessão de benefício 

previdenciário c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por JOÃO 

BATISTA DE OLIVEIRA RODRIGUES contra o INSS – INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL, qualificados nos autos, objetivando, em sede de 

tutela de urgência, a concessão, implantação e pagamento do benefício 

previdenciário de auxílio-doença. Relata a parte autora que diante das 

doenças que lhe acometem, encontra-se impossibilitado de exercer 

atividades profissionais, o que contraria a decisão do requerido, o qual 

indeferiu o beneficio administrativamente. Afirma, ainda, que diante do seu 

atual estado clínico, tem direito a receber o benefício de aposentadoria por 

invalidez. É o relatório. Decido. Defiro a gratuidade judiciária. Como visto, 

pretende a parte autora, via tutela de urgência, a concessão do benefício 

de aposentadoria por invalidez, suscitando, assim, que o benefício de 

auxílio-doença lhe seja concedido nesta fase de cognição sumária, e que 

ao final da presente ação a aposentadoria por invalidez lhe seja concedida 

de forma definitiva. O artigo 300 do Novo Código de Processo Civil dispõe 

acerca da tutela de urgência, in verbis: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. É 

sabido que, para o deferimento da tutela de urgência pretendida pelo 

demandante, é mister que o Juiz se convença da probabilidade do direito, 

além de se fazer necessária a presença do fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação. No caso em exame, verifico que os 

requisitos ensejadores da tutela pretendida encontram-se presentes, 

devendo os mesmos ser expostos a seguir. Para a concessão do 

benefício previdenciário, quer auxílio-doença, cumpre analisar a presença 

dos requisitos legais, quais sejam: I) Qualidade de segurado. II) 

Cumprimento do período de carência. III) Incapacidade para o trabalho 

(temporária, para auxílio-doença). Quanto aos dois primeiros requisitos, é 

possível divisá-los pelo CNIS de Num. 16674907. Quanto ao cumprimento 

do terceiro requisito, a parte autora, ao menos nesta fase de cognição 

sumária, aparenta ter perdido a capacidade de desenvolver as suas 

atividades laborais, eis que carreou aos autos prova inequívoca de suas 

enfermidades, juntado laudo médico e exame que leva este Juízo a 

concluir pela verossimilhança de suas alegações, sendo certo que só 

será possível se verificar se há de fato a suposta incapacidade para o 

trabalho e em que grau após a realização de perícia médica pelo expert a 

ser determinada por este Juízo. Por fim, destaco que a mera possibilidade 

de irreversibilidade do provimento, puramente econômica, não é óbice à 

antecipação da tutela em matéria previdenciária ou assistencial sempre 

que a efetiva proteção dos direitos à vida, à saúde, à previdência ou à 

assistência social não puder ser realizada sem a providência 

antecipatória. Restando preenchidos os requisitos legais, em cognição 

sumária, impera-se o deferimento do pedido de tutela de urgência 

formulado pela parte requerente. Do exposto, DEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA pretendida, nos termos do art. 300 do NCPC, determinando que 

o INSS implante o pagamento a parte requerente do benefício 

previdenciário de auxílio-doença, devendo tal medida ser cumprida no 

prazo máximo de 30 (trinta) dias. Expeça-se ofício à Agência e Equipe de 

Atendimento de Demandas Judiciais – EADJ, devendo constar a espécie 

de benefício, DIB (data de início do benefício), os dados pessoais do 

beneficiário (nome completo, RG, CPF e endereço), nome da mãe, assim 

como o nome do advogado e número de sua OAB, tudo acompanhado de 

cópia desta decisão, com urgência, para fins de cumprimento desta 

decisão, consignando que o pagamento do benefício deverá ser efetuado 

por 09 meses, contados a partir da presente decisão, nos termos do art. 

60, §9º, da Lei n. 8213/91, com a redação dada pela Lei n. 13.457/2017. 

Em observância as especificidades da causa, e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, nos termos do art. 334, § 4º, inc. 

II, do NCPC, deixo de designar audiência de conciliação. Cite-se a parte 

Requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo legal, sob as 

advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e seguintes do Código 

de Processo Civil. Intime-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006873-66.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELI RAMOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1006873-66.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

DANIELI RAMOS RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos/BG. Compulsando os autos, verifico que não houve a juntada dos 

documentos pessoais da requerente, indispensáveis à propositura da 

ação, nos termos do art. 320, do NCPC. Sendo assim, intime-se a autora 

para que, no prazo de 15 dias,emende a inicial, juntando aos autos seus 

documentos pessoais, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do 

art. 321 do NCPC. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006717-78.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JACQUELINE TEIXEIRA CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1006717-78.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

JACQUELINE TEIXEIRA CAMPOS RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Visto/DH Trata-se de Ação de Concessão de benefício 

previdenciário c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por JACQUELINE 

TEIXEIRA CAMPOS contra o INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL, qualificados nos autos, objetivando, em sede de tutela de 

urgência, a concessão, implantação e pagamento do benefício 

previdenciário de aposentadoria auxílio doença. Relata a parte autora que 

diante das doenças que lhe acometem, continua impossibilitada de exercer 

atividades profissionais, o que contraria a decisão do requerido, o qual 

cessou o beneficio judicialmente concedido nos autos n. 115038. É o 

sucinto relatório. Decido. Compulsando os autos da presente ação, 

verifico que se trata de ação idêntica a ajuizada sob o Código Apolo n° 

115038. A ação Código Apolo n° 115038 fora julgada em 13/08/2014, 

condenando o requerido à concessão do benefício previdenciário de 

auxílio-doença à parte autora, porém, o feito ainda se encontra em análise 

do TRF1 em segunda instância, conforme pesquisa realizada junto ao site 

do TRF1. Sustenta a parte autora que a incapacidade anteriormente 

auferida naquele feito, permanece, e, estando àquela lide pendente, cabe 

ao mesmo requerer, naquele feito, ao relator do recurso interposto, o 

cumprimento da tutela antecipada concedida. Posto isso, nos termos dos 

artigos 337, VI, §§ 1º, 2º e 3º, do NCPC, RECONHEÇO A LITISPENDÊNCIA 

nesta ação em relação ao processo de n° 115038, JULGANDO EXTINTO 

este feito, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, inciso 

V, do NCPC. Condeno a parte autora ao pagamento das custas 

processuais, as quais ficarão suspensas, por força do art. 98, §3º, do 

NCPC, porquanto, defiro os benefícios da justiça gratuita. Sem honorários, 

eis que não houve contraditório. Após o trânsito em julgado, arquivem-se 
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com as baixas necessárias. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000283-73.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMARINA SILVA DE MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO EUSTAQUIO DE SOUZA JUNIOR OAB - MT23547/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1000283-73.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

VALDEMARINA SILVA DE MORAES RÉU: INSTITUTO NACIONAL DA 

SEGURIDADE SOCIAL - INSS Vistos/BG. VALDEMARINA SILVA DE 

MORAES, qualificada na inicial, ajuizou a presente ação em face do 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS, requerendo a 

concessão de aposentadoria por idade híbrida, alegando fazer jus a tal 

benefício por ter sido segurada especial e urbana do requerido, bem como 

por preencher os demais requisitos necessários. Recebida a inicial foi 

indeferida a liminar e determinada a citação do requerido (Num. 11587263). 

O Requerido contestou a demanda, alegando a ausência de carência para 

concessão do benefício pleiteado (Num. 12650217). A requerente 

impugnou a contestação em num. 13483564, rechaçando os pontos 

controvertidos pelo requerido e ratificando o já exposto na inicial. 

Designada audiência de instrução, a mesma foi realizada em 17/10/2018, 

tendo sido inquiridas três testemunhas da parte autora, tendo a mesma 

apresentado alegações finais remissivas à inicial, ficando prejudicada a 

apresentação pelo requerido, ante sua ausência no ato (Num. 16002954). 

Vieram-me os autos conclusos para julgamento. É o relatório. Decido. 

Cuida-se de Ação Previdenciária proposta por VALDEMARINA SILVA DE 

MORAES contra INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS, 

requerendo a concessão de aposentadoria por idade. A aposentadoria 

por idade é regulada pela Lei nº 8.213/91, devida aos trabalhadores com 

mais de 65 anos, quando homem; e 60 anos, quando mulher, desde que 

cumprida a carência exigida. Todavia, o caso é de aposentadoria híbrida 

(art. 48, § 3º, da Lei 8.213/91, com redação dada pela Lei 11.718/08): 

soma do tempo de trabalho rural e urbano, com o requisito etário do 

trabalhador urbano, qual seja, 65 anos de idade se homem; e 60 anos de 

idade, se mulher. O ponto controverso do presente feito gira em torno da 

presença ou não das provas do exercício de atividade rural da parte 

autora. Segundo a Lei nº 8.213/91, a comprovação do exercício da 

atividade rural pode ser feita da seguinte forma: “Art. 106. A comprovação 

do exercício de atividade rural será feita, alternativamente, por meio de: 

(Redação dada pela Lei nº 11.718, de 2008) I – contrato individual de 

trabalho ou Carteira de Trabalho e Previdência Social; (Redação dada pela 

Lei nº 11.718, de 2008) II – contrato de arrendamento, parceria ou 

comodato rural; (Redação dada pela Lei nº 11.718, de 2008) III – 

declaração fundamentada de sindicato que represente o trabalhador rural 

ou, quando for o caso, de sindicato ou colônia de pescadores, desde que 

homologada pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS; (Redação 

dada pela Lei nº 11.718, de 2008) IV – comprovante de cadastro do 

Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA, no caso de 

produtores em regime de economia familiar; (Redação dada pela Lei nº 

11.718, de 2008) V – bloco de notas do produtor rural; (Redação dada 

pela Lei nº 11.718, de 2008) VI – notas fiscais de entrada de mercadorias, 

de que trata o § 7o do art. 30 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, 

emitidas pela empresa adquirente da produção, com indicação do nome do 

segurado como vendedor; (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008) VII – 

documentos fiscais relativos a entrega de produção rural à cooperativa 

agrícola, entreposto de pescado ou outros, com indicação do segurado 

como vendedor ou consignante; (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008) VIII 

– comprovantes de recolhimento de contribuição à Previdência Social 

decorrentes da comercialização da produção; (Incluído pela Lei nº 11.718, 

de 2008) IX – cópia da declaração de imposto de renda, com indicação de 

renda proveniente da comercialização de produção rural; ou (Incluído pela 

Lei nº 11.718, de 2008) X – licença de ocupação ou permissão outorgada 

pelo Incra. (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008)” Tal dispositivo não é 

taxativo, mas em harmonia com o parágrafo terceiro do artigo 55 da 

mesma lei, pretende uma prova mais palpável, satisfazendo-se com início 

de prova material. Eis o teor do citado dispositivo: “Art. 55 (...) § 3º – a 

comprovação do tempo de serviço para os efeitos desta Lei, inclusive 

mediante justificação administrativa ou judicial, conforme o disposto no art. 

108, só produzirá efeito quando baseada em início de prova material, não 

sendo admitida prova exclusivamente testemunhal, salvo na ocorrência de 

motivo de força maior ou caso fortuito, conforme disposto no 

Regulamento.” In casu, constata-se: 1. a presença da certidão de 

casamento da autora, datada do ano de 1972, na qual consta a profissão 

do seu esposo como a de agricultor (Num. 16601233); 2. Notas fiscais em 

nome de seu esposo datadas em: 27/10/1982, 31/10/1983, 31/07/1983, 

31/05/1984, 30/04/1984, 30/04/1985, 25/01/1988, 26/02/1992, 22/06/1992, 

13/07/1992, 30/11/1993, 31/08/1993, 01/06/1993, 30/09/1993, 04/04/1994, 

31/01/1994, 10/11/1995 (a nota fiscal de 1996 de Num. 11506036 não foi 

considerada, uma vez que se demonstra rasurada); No mais, a prova 

testemunhal corrobora a prova documental e atestando o exercício da 

atividade rural. Destarte, o início de prova material trazido pela parte 

requerente é confirmado, assim, de maneira segura, pela prova 

testemunhal colhida nos autos, onde se constata que a parte autora 

laborou na área rural, começando ainda na infância com seus pais, cujos 

documentos têm força suficiente para preencher os requisitos exigidos 

pela Lei nº 8.213/91. Conforme depoimentos das testemunhas inquiridas 

em Juízo, a autora desempenhou atividade rural desde muito jovem até que 

veio a contribuir com o requerido na área urbana, sendo que, no começo, 

ajudava seus pais em suas terras e, após seu casamento, veio a ajudar 

seu esposo nas atividades rurais desempenhadas. A testemunha Getúlia 

Soares da Silva aduziu que conhece a parte autora há 13 anos, sendo 

que a conheceu quando residia em um sítio. Do mesmo modo, a 

testemunha Ledir Santo da Silva informou que conhece a autora há 50 

anos, sendo que ambos moravam em sítios vizinhos e que desde 

pequenos os dois ajudavam seus pais na lavoura, aduzindo que, no caso 

da autora, depois de casada, ainda continuou laborando com seu marido 

na área rural. Por fim, a testemunha Adelarmo Muller afirma conhecer a 

requerente desde quando a mesma contava com 15 anos de idade, sendo 

que a requerente trabalhava com sua família em um sítio. Assim, restou 

devidamente demonstrado nos autos o exercício de atividade rural no 

período de 04/1972 a 11/1995 (Nums. 16601233, 11506024, 11505992, 

11506002, 11505972, 11505963, 11505956, 11505949, 11505945, 

11505931, 11505927, 11505921, 11505917, 11505910, 11505891, 

11505874, 11505869 , 11505862, 11505851, 11505850, 11505840, 

11505802, totalizando 23 anos e 8 meses de atividade rural. Por fim deve 

ser consignado que a concessão do benefício à aposentadoria por idade 

para trabalhador rural não pode ser condicionada à contribuição para o 

sistema previdenciário, na condição de segurado especial. Os artigos 26 e 

39 da Lei n.º 8.213/1991, dispõe o seguinte: “Art. 26. Independe de 

carência a concessão das seguintes prestações:... III - os benefícios 

concedidos na forma do inciso I do art. 39, aos segurados especiais 

referidos no inciso VII do art. 11 desta Lei”. “Art. 39. Para os segurados 

especiais, referidos no inciso VII do art. 11 desta Lei, fica garantida a 

concessão: I - de aposentadoria por idade ou por invalidez, de 

auxílio-doença, de auxílio-reclusão ou de pensão, no valor de 1 (um) 

salário mínimo, desde que comprove o exercício de atividade rural, ainda 

que de forma descontínua, no período, imediatamente anterior ao 

requerimento do benefício, igual ao número de meses correspondentes à 

carência do benefício requerido; ....” É comum no meio rural que o 

trabalhador alterne períodos de atividade rural e de atividade urbana, sem 

que consiga completar os requisitos para se aposentar por idade numa ou 

noutra categoria. Nesse sentido, o trabalhador rural que passava a 

exercer, temporária ou permanentemente, atividades de natureza urbana, 

encontrava-se num verdadeiro “paradoxo jurídico de desamparo 

previdenciário: ao atingir idade avançada, não podia receber a 

aposentadoria rural porque exerceu trabalho urbano e não tinha como 

desfrutar da aposentadoria urbana em razão de o curto período laboral 

não preencher o período de carência” (STJ. 2ª T. REsp 1407613/RS, Rel. 

Ministro Herman Benjamin, DJe 28/11/2014). Com as alterações 

introduzidas pela Lei 11.718, de 20/06/2008, que acrescentou os §§ 2º, 3º 

e 4º ao art. 48 da Lei 8.213/1991, autorizou-se ao trabalhador rural o 

cômputo de períodos que não sejam de atividade rural, para fins de 

aposentadoria por idade. Trata-se da chamada aposentadoria por idade 

“híbrida”, cabendo ao segurado comprovar 65 (sessenta e cinco) anos de 

idade, se homem; e 60 (sessenta) anos de idade, se mulher. Nesse 

sentido tem se posicionado o STJ: “PROCESSUAL CIVIL E 

PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR IDADE 

HÍBRIDA. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 535 DO CPC. NÃO CARACTERIZAÇÃO. 
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JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ARTIGO 48, §§ 3º E 4º 

DA LEI 8.213/1991, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.718/2008. 

OBSERVÂNCIA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A 

Lei 11.718/2008 introduziu no sistema previdenciário brasileiro uma nova 

modalidade de aposentadoria por idade denominada aposentadoria por 

idade híbrida. 2. Neste caso, permite-se ao segurado mesclar o período 

urbano ao período rural e vice-versa, para implementar a carência mínima 

necessária e obter o benefício etário híbrido. 3. Não atendendo o segurado 

rural à regra básica para aposentadoria rural por idade com comprovação 

de atividade rural, segundo a regra de transição prevista no artigo 142 da 

Lei 8.213/1991, o § 3º do artigo 48 da Lei 8.213/1991, introduzido pela Lei 

11.718/2008, permite que aos 65 anos, se homem e 60 anos, mulher, o 

segurado preencha o período de carência faltante com períodos de 

contribuição de outra qualidade de segurado, calculando-se o benefício de 

acordo com o § 4º do artigo 48. 4. Considerando que a intenção do 

legislador foi a de permitir aos trabalhadores rurais, que se enquadrem 

nas categorias de segurado empregado, contribuinte individual, 

trabalhador avulso e segurado especial, o aproveitamento do tempo rural 

mesclado ao tempo urbano, preenchendo inclusive carência, o direito à 

aposentadoria por idade híbrida deve ser reconhecido. 5. Recurso 

especial conhecido e não provido”. (STJ. 2ª T. REsp 1367479/RS, Rel. 

Ministro Mauro Campbell Marques, J. 04/09/2014, DJe 10/09/2014). Porém, 

tratando-se de aposentadoria por idade híbrida, em que ocorre a soma do 

tempo de trabalho rural e urbano, com o requisito etário do trabalhador 

urbano, deve restar demonstrado o cumprimento dos requisitos acima. 

Conforme documento de identidade juntado aos autos no Num. 11505670, 

a parte autora conta com 63 anos de idade, uma vez que nasceu em 

18/07/1955, restando preenchido, desta forma, o requisito etário do § 3º 

do art. 48 da Lei n. 8213/91. Do mesmo modo, a parte autora possui 112 

contribuições já reconhecidas pelo requerido (Num. 11505691– pg. 01) 

que, somadas ao período de atividade rural acima reconhecido, atingem a 

carência necessária à concessão do benefício de aposentadoria por 

idade híbrida, conforme dispõe o art. 25, II da Lei n. 8213/91. Questão que 

merece ser enfrentada é quanto ao suposto requisito de ser o último 

vínculo previdenciário decorrente de trabalho rural. Destaque-se que, para 

a conjugação do tempo de serviço rural e urbano, não se exige que o 

segurado esteja desempenhando atividade rural por ocasião do 

requerimento administrativo do benefício e/ou do implemento do requisito 

etário. A aposentadoria híbrida, portanto, contempla tanto o segurado que 

foi para a cidade após o exercício de atividade rural, quanto aquele que, 

após prestar serviço de natureza urbana, foi para o campo, passando a 

exercer trabalho rurícola. Nesse sentido: “PREVIDENCIÁRIO. 

PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADOR 

RURAL. INÍCIO RAZOÁVEL DE PROVA MATERIAL. COMPLEMENTAÇÃO 

POR PROVA TESTEMUNHAL. RECONHECIMENTO. TRABALHO URBANO. 

APOSENTADORIA HÍBRIDA. POSSIBILIDADE. TERMO INICIAL. CORREÇÃO 

MONETÁRIA. JUROS. MULTA. 1. Remessa Oficial conhecida de ofício: 

inaplicabilidade do §§ 2º e 3º do artigo 475 do CPC, eis que ilíquido o direito 

reconhecido e não baseando em jurisprudência ou Súmula do STF ou do 

STJ. 2. A concessão do benefício pleiteado pela parte autora exige a 

demonstração do trabalho rural, cumprindo-se o prazo de carência, 

mediante início razoável de prova material, corroborada com prova 

testemunhal, ou prova documental plena. 3. Requisito etário do autor 

(nascido em 13.01.1955) para aposentadoria rural em 13.01.2010 

(carência de 14 anos e 6 meses) e para a aposentadoria híbrida em 

13.01.2015 (carência de 15 anos). 4. Início de prova material: certidão de 

casamento em 1972 (fl. 10) e certidão de óbito registrado em 1989 (fl. 13), 

ambas constando a condição de lavrador do cônjuge; INFBEN informando 

que a parte autora percebe benefício previdenciário pensão por morte de 

trabalhador rural (fl. 17). 5. A prova oral produzida nos autos confirma a 

qualidade de trabalhador rural da parte autora, pelo tempo de carência 

necessário (fls. 29/30). 6. O CNIS do postulante demonstrando que ela 

trabalhou em atividade tipicamente urbana, entre 1984 e 1991, não 

prejudica o seu direito a aposentadoria. O caso é de aposentadoria híbrida 

(art. 48, § 3º, da Lei 8.213/91, com redação dada pela Lei 11.718/08). 

Soma do tempo de trabalho urbano e de rural, excluída a redução da 

idade. Precedentes do STJ e da TNU. (grifei) 7. DIB: a contar de 

13.01.2015, data que implementou todas as condições para a concessão 

do benefício. 8. Atrasados: correção monetária e os juros moratórios 

conforme Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na 

Justiça Federal. 9. Aplicação de multa diária contra a Fazenda Pública, 

incabível na espécie. 10. Apelação improvida. Remessa oficial 

parcialmente provida, nos termos dos itens 7, 8 e 9”. (TRF 1ª. 2ª T. AC 

0006062-85.2013.4.01.9199/MT, Rel. Conv. Juiz Federal Cleberson José 

Rocha, DJE. 04/09/2015 “PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. 

TRABALHO RURAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL CORROBORADO POR 

PROVA TESTEMUNHAL. RECONHECIMENTO. CONJUGAÇÃO COM TEMPO 

DE SERVIÇO URBANO. APOSENTADORIA MISTA OU HÍBRIDA. 

POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. TERMO INICIAL. 

CONSECTÁRIOS LEGAIS. DESPESAS PROCESSUAIS. ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA. 1. Estabelece o § 3º do art. 55 da Lei 8.213/1991 que ''a 

comprovação do tempo de serviço para os efeitos desta Lei, inclusive 

mediante justificação administrativa ou judicial, conforme o disposto no art. 

108, só produzirá efeito quando baseada em início de prova material, não 

sendo admitida prova exclusivamente testemunhal, salvo na ocorrência de 

motivo de força maior ou caso fortuito, conforme disposto no 

Regulamento''. 2. Com as alterações introduzidas pela Lei 11.718, de 

20/06/2008, que acrescentou os §§ 2º, 3º e 4º ao art. 48 da Lei 

8.213/1991, autorizou-se ao trabalhador rural o cômputo de períodos que 

não sejam de atividade rural, para fins de aposentadoria por idade. 

Trata-se da chamada aposentadoria por idade "mista" ou "híbrida", 

cabendo ao segurado comprovar 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se 

homem, e 60 (sessenta) anos de idade, se mulher. 3. Para a conjugação 

do tempo de serviço rural e urbano não se exige que o segurado esteja 

desempenhando atividade rural por ocasião do requerimento administrativo 

do benefício e/ou do implemento do requisito etário. A aposentadoria 

híbrida, portanto, contempla tanto o segurado que foi para a cidade após o 

exercício de atividade rural, quanto aquele que, após prestar serviço de 

natureza urbana foi para o campo, passando a exercer trabalho rurícola 

(art. 51, § 4º do Decreto nº 3.048/1999). (grifei) 4. No caso em apreço, a 

parte autora logrou êxito em comprovar o exercício de atividade rural em 

todos os períodos controversos, mediante apresentação de início razoável 

de prova material devidamente corroborado por prova testemunhal. Não 

obstante, deixou de atendeu ao disposto no § 2º do art. 48 da Lei 

8.213/1991, segundo o qual o trabalhador rural deve comprovar o efetivo 

exercício de tal atividade no período imediatamente anterior ao 

requerimento do benefício, razão pela qual não se afigura possível a 

concessão aposentadoria por idade na modalidade rural. 5. Por outro lado, 

no caso concreto verifica-se a possibilidade de acréscimo do tempo de 

serviço urbano da parte autora ao aludido tempo de trabalho rural, com a 

consequente concessão de aposentadoria por idade híbrida, haja vista o 

implemento do requisito etário e a comprovação do tempo de serviço 

exigido na data de entrada do requerimento administrativo. 6. O termo 

inicial do benefício é data de entrada do requerimento administrativo. 7. A 

correção monetária e os juros de mora incidentes sobre as parcelas em 

atraso devem observar o Manual de Orientação de Procedimentos para os 

Cálculos na Justiça Federal. 8. Os honorários advocatícios são fixados em 

desfavor da autarquia previdenciária em 10% (dez por cento) das 

prestações vencidas até a prolação deste acórdão que reforma o 

comando de improcedência da pretensão vestibular, conforme Súmula nº 

111 do STJ, e art. 20, § 4o do CPC. 9. Em se tratando de causas ajuizadas 

perante a Justiça Federal, o INSS está isento de custas, por força do art. 

4º, I da Lei 9.289/1996, o que se repete nos Estados onde houver lei 

estadual assim prescrevendo, como é o caso de Minas Gerais (Lei nº 

14.939/2003). 10. Relativamente ao adiantamento da prestação 

jurisdicional, seja em razão do cumprimento dos requisitos exigidos no art. 

273 do CPC, ou com fundamento no art. 461, § 3º do mesmo Diploma, fica 

esta providência efetivamente assegurada na hipótese dos autos, já que a 

conclusão daqui emergente é na direção da concessão do benefício. 

Precedentes. 11. Apelação da parte autora provida.” (TRF1ª. 1ª Câmara 

Regional Previdenciária de MG. AC 0047475-49.2011.4.01.9199 / MG, Rel. 

JUIZ FEDERAL RODRIGO RIGAMONTE FONSECA, e-DJF1 de 04/04/2016) 

Inclusive, o próprio Decreto nº 3.048/1999, com alterações trazidas pelo 

Decreto nº 6.722, de 30/12/2008, prevê no § 4º do seu art. 51 que a 

aposentadoria por idade híbrida tem cabimento “ainda que na oportunidade 

do requerimento da aposentadoria o segurado não se enquadre como 

trabalhador rural”. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido 

inicial, com o que concedo à parte autora os benefícios da aposentadoria 

por idade híbrida, nos termos do art. 48, §§ 3º e 4º da Lei n. 8.213/91, 

retroativa a data do requerimento administrativo (26/08/15 – Num. 

11505691 – pg. 01), nos termos do art. 487, I, do CPC. Sobre as 

prestações em atraso, nos termos do julgamento do Recurso 

Extraordinário (RE) 870947 com repercussão geral, pelo STF, quanto à 

correção monetária incidirá IPCA-E, desde a data do inadimplemento de 
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cada parcela, e, quanto aos juros, nos termos do art. 1º-F, da Lei n. 

9494/97, com a redação dada pela Lei n. 11960/09, incidirão os aplicados 

à caderneta de poupança, a partir da citação. Deixo de condenar a 

requerida em custas e despesas processuais, nos termos do art. 1º, § 1º, 

da Lei nº 9.289/96; c/c art. 3º, inciso I, da Lei Estadual 7.603/2001. 

Condeno a parte requerida no pagamento de honorários advocatícios de 

sucumbência que fixo em 10% sobre as parcelas vencidas, consoante 

Súmula 111 do STJ, não incidindo, portanto, sobre as parcelas vincendas, 

que serão pagas administrativamente com a implantação do benefício no 

sistema geral de previdência social. Sentença não sujeita à remessa 

necessária, nos termos do artigo 496, § 3º, I do NCPC. Certificado o 

trânsito em julgado e não havendo requerimentos, arquivem-se com as 

baixas e anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001594-02.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA APARECIDA GAZINEU DALL APRIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO(A))

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA OAB - MT21749/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1001594-02.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

SANDRA APARECIDA GAZINEU DALL APRIA RÉU: INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL Vistos/BG. SANDRA APARECIDA GAZINEU DALL 

APRIA, qualificada na inicial, ajuizou a presente ação em face do 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS, requerendo a 

concessão de aposentadoria por idade híbrida, alegando fazer jus a tal 

benefício por ter sido segurada especial e urbana do requerido, bem como 

por preencher os demais requisitos necessários. Recebida a inicial foi 

determinada a citação do requerido (Num. 12480502 ). O Requerido 

contestou a demanda, alegando a ausência de requisitos para concessão 

do benefício pleiteado (Num. 13498374). A requerente impugnou a 

contestação em num. 13731549, rechaçando os pontos controvertidos 

pelo requerido e ratificando o já exposto na inicial. Designada audiência de 

instrução, a mesma foi realizada em 31/10/2018, tendo sido inquiridas 

duas testemunhas da parte autora, tendo a mesma apresentado 

alegações finais remissivas à inicial, ficando prejudicada a apresentação 

pelo requerido, ante sua ausência no ato (Num. 16325686). Vieram-me os 

autos conclusos para julgamento. É o relatório. Decido. Cuida-se de Ação 

Previdenciária proposta por SANDRA APARECIDA GAZINEU DALL APRIA 

contra INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS, 

requerendo a concessão de aposentadoria por idade. A aposentadoria 

por idade é regulada pela Lei nº 8.213/91, devida aos trabalhadores com 

mais de 65 anos, quando homem; e 60 anos, quando mulher, desde que 

cumprida a carência exigida. Todavia, o caso é de aposentadoria híbrida 

(art. 48, § 3º, da Lei 8.213/91, com redação dada pela Lei 11.718/08): 

soma do tempo de trabalho rural e urbano, com o requisito etário do 

trabalhador urbano, qual seja, 65 anos de idade se homem; e 60 anos de 

idade, se mulher. O ponto controverso do presente feito gira em torno da 

presença ou não das provas do exercício de atividade rural da parte 

autora. Segundo a Lei nº 8.213/91, a comprovação do exercício da 

atividade rural pode ser feita da seguinte forma: “Art. 106. A comprovação 

do exercício de atividade rural será feita, alternativamente, por meio de: 

(Redação dada pela Lei nº 11.718, de 2008) I – contrato individual de 

trabalho ou Carteira de Trabalho e Previdência Social; (Redação dada pela 

Lei nº 11.718, de 2008) II – contrato de arrendamento, parceria ou 

comodato rural; (Redação dada pela Lei nº 11.718, de 2008) III – 

declaração fundamentada de sindicato que represente o trabalhador rural 

ou, quando for o caso, de sindicato ou colônia de pescadores, desde que 

homologada pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS; (Redação 

dada pela Lei nº 11.718, de 2008) IV – comprovante de cadastro do 

Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA, no caso de 

produtores em regime de economia familiar; (Redação dada pela Lei nº 

11.718, de 2008) V – bloco de notas do produtor rural; (Redação dada 

pela Lei nº 11.718, de 2008) VI – notas fiscais de entrada de mercadorias, 

de que trata o § 7o do art. 30 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, 

emitidas pela empresa adquirente da produção, com indicação do nome do 

segurado como vendedor; (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008) VII – 

documentos fiscais relativos a entrega de produção rural à cooperativa 

agrícola, entreposto de pescado ou outros, com indicação do segurado 

como vendedor ou consignante; (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008) VIII 

– comprovantes de recolhimento de contribuição à Previdência Social 

decorrentes da comercialização da produção; (Incluído pela Lei nº 11.718, 

de 2008) IX – cópia da declaração de imposto de renda, com indicação de 

renda proveniente da comercialização de produção rural; ou (Incluído pela 

Lei nº 11.718, de 2008) X – licença de ocupação ou permissão outorgada 

pelo Incra. (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008)” Tal dispositivo não é 

taxativo, mas em harmonia com o parágrafo terceiro do artigo 55 da 

mesma lei, pretende uma prova mais palpável, satisfazendo-se com início 

de prova material. Eis o teor do citado dispositivo: “Art. 55 (...) § 3º – a 

comprovação do tempo de serviço para os efeitos desta Lei, inclusive 

mediante justificação administrativa ou judicial, conforme o disposto no art. 

108, só produzirá efeito quando baseada em início de prova material, não 

sendo admitida prova exclusivamente testemunhal, salvo na ocorrência de 

motivo de força maior ou caso fortuito, conforme disposto no 

Regulamento.” Constata-se a existência de certidão de nascimento da filha 

da autora, datada em 04/06/1975, onde consta a profissão de seu esposo 

como a de lavrador (Num. 12476520 pg. 05); declaração de exercício de 

atividade rural emitida pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Vera/MT 

em nome do marido da autora, onde constam como períodos de labor rural 

os de 1996 a 2007 e 2008 a 2013 (num. 12476519– pg. 05); notas fiscais 

datadas em 02/05/1988, 07/04/1987, 24/11/1987, 01/06/1983, cédula rural 

pignoratícia datada em 15/09/1985, cartão do INCRA datado em 

13/12/1984, faturas de energia em nome da autora datadas em 03/2012 

em que comprova que a autora residia na área rural, bem como sentença 

judicial, a qual concedeu ao marido da autora aposentadoria por invalidez 

como trabalhador rural, reconhecendo a atividade rural exercida por este 

desde o ano de 1975 até o ano de 2012. No mais, a prova testemunhal 

corrobora a prova documental e atestando o exercício da atividade rural. 

Destarte, o início de prova material trazido pela parte requerente é 

confirmado, assim, de maneira segura, pela prova testemunhal colhida nos 

autos, onde se constata que a parte autora laborou na área rural, desde o 

ano de 1978 a 1990, ou seja, 12 anos de atividade rural, cujos 

documentos têm força suficiente para preencher os requisitos exigidos 

pela Lei nº 8.213/91. Outrossim, as testemunhas inquiridas em Juízo 

confirmaram o exercício da atividade rural pela autora. Por fim deve ser 

consignado que a concessão do benefício à aposentadoria por idade para 

trabalhador rural não pode ser condicionada à contribuição para o sistema 

previdenciário, na condição de segurado especial. Os artigos 26 e 39 da 

Lei n.º 8.213/1991, dispõe o seguinte: “Art. 26. Independe de carência a 

concessão das seguintes prestações:... III - os benefícios concedidos na 

forma do inciso I do art. 39, aos segurados especiais referidos no inciso 

VII do art. 11 desta Lei”. “Art. 39. Para os segurados especiais, referidos 

no inciso VII do art. 11 desta Lei, fica garantida a concessão: I - de 

aposentadoria por idade ou por invalidez, de auxílio-doença, de 

auxílio-reclusão ou de pensão, no valor de 1 (um) salário mínimo, desde 

que comprove o exercício de atividade rural, ainda que de forma 

descontínua, no período, imediatamente anterior ao requerimento do 

benefício, igual ao número de meses correspondentes à carência do 

benefício requerido; ....” É comum no meio rural que o trabalhador alterne 

períodos de atividade rural e de atividade urbana, sem que consiga 

completar os requisitos para se aposentar por idade numa ou noutra 

categoria. Nesse sentido, o trabalhador rural que passava a exercer, 

temporária ou permanentemente, atividades de natureza urbana, 

encontrava-se num verdadeiro “paradoxo jurídico de desamparo 

previdenciário: ao atingir idade avançada, não podia receber a 

aposentadoria rural porque exerceu trabalho urbano e não tinha como 

desfrutar da aposentadoria urbana em razão de o curto período laboral 

não preencher o período de carência” (STJ. 2ª T. REsp 1407613/RS, Rel. 

Ministro Herman Benjamin, DJe 28/11/2014). Com as alterações 

introduzidas pela Lei 11.718, de 20/06/2008, que acrescentou os §§ 2º, 3º 

e 4º ao art. 48 da Lei 8.213/1991, autorizou-se ao trabalhador rural o 

cômputo de períodos que não sejam de atividade rural, para fins de 

aposentadoria por idade. Trata-se da chamada aposentadoria por idade 

“híbrida”, cabendo ao segurado comprovar 65 (sessenta e cinco) anos de 

idade, se homem; e 60 (sessenta) anos de idade, se mulher. Nesse 

sentido tem se posicionado o STJ: “PROCESSUAL CIVIL E 

PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR IDADE 

HÍBRIDA. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 535 DO CPC. NÃO CARACTERIZAÇÃO. 

JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ARTIGO 48, §§ 3º E 4º 
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DA LEI 8.213/1991, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.718/2008. 

OBSERVÂNCIA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A 

Lei 11.718/2008 introduziu no sistema previdenciário brasileiro uma nova 

modalidade de aposentadoria por idade denominada aposentadoria por 

idade híbrida. 2. Neste caso, permite-se ao segurado mesclar o período 

urbano ao período rural e vice-versa, para implementar a carência mínima 

necessária e obter o benefício etário híbrido. 3. Não atendendo o segurado 

rural à regra básica para aposentadoria rural por idade com comprovação 

de atividade rural, segundo a regra de transição prevista no artigo 142 da 

Lei 8.213/1991, o § 3º do artigo 48 da Lei 8.213/1991, introduzido pela Lei 

11.718/2008, permite que aos 65 anos, se homem e 60 anos, mulher, o 

segurado preencha o período de carência faltante com períodos de 

contribuição de outra qualidade de segurado, calculando-se o benefício de 

acordo com o § 4º do artigo 48. 4. Considerando que a intenção do 

legislador foi a de permitir aos trabalhadores rurais, que se enquadrem 

nas categorias de segurado empregado, contribuinte individual, 

trabalhador avulso e segurado especial, o aproveitamento do tempo rural 

mesclado ao tempo urbano, preenchendo inclusive carência, o direito à 

aposentadoria por idade híbrida deve ser reconhecido. 5. Recurso 

especial conhecido e não provido”. (STJ. 2ª T. REsp 1367479/RS, Rel. 

Ministro Mauro Campbell Marques, J. 04/09/2014, DJe 10/09/2014). Porém, 

tratando-se de aposentadoria por idade híbrida, em que ocorre a soma do 

tempo de trabalho rural e urbano, com o requisito etário do trabalhador 

urbano, deve restar demonstrado o cumprimento dos requisitos acima. 

Conforme documento de identidade juntado aos autos no Num. 12476516 - 

pg. 04, a parte autora conta com 65 anos de idade, uma vez que nasceu 

em 11/12/1952, restando preenchido, desta forma, o requisito etário do § 

3º do art. 48 da Lei n. 8213/91. Do mesmo modo, a requerente passou a 

contribuir de forma facultativa para com o requerido a partir de 2012, 

possuindo 11 contribuições (11 meses) para com o requerido na data do 

requerimento administrativo (Num. 13498363) que, somadas ao período de 

atividade rural acima reconhecido (37 anos), atingem a carência 

necessária à concessão do benefício de aposentadoria por idade híbrida, 

conforme dispõe o art. 25, II da Lei n. 8213/91. Questão que merece ser 

enfrentada é quanto ao suposto requisito de ser o último vínculo 

previdenciário decorrente de trabalho rural. Destaque-se que, para a 

conjugação do tempo de serviço rural e urbano, não se exige que o 

segurado esteja desempenhando atividade rural por ocasião do 

requerimento administrativo do benefício e/ou do implemento do requisito 

etário. A aposentadoria híbrida, portanto, contempla tanto o segurado que 

foi para a cidade após o exercício de atividade rural, quanto aquele que, 

após prestar serviço de natureza urbana, foi para o campo, passando a 

exercer trabalho rurícola. Nesse sentido: “PREVIDENCIÁRIO. 

PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADOR 

RURAL. INÍCIO RAZOÁVEL DE PROVA MATERIAL. COMPLEMENTAÇÃO 

POR PROVA TESTEMUNHAL. RECONHECIMENTO. TRABALHO URBANO. 

APOSENTADORIA HÍBRIDA. POSSIBILIDADE. TERMO INICIAL. CORREÇÃO 

MONETÁRIA. JUROS. MULTA. 1. Remessa Oficial conhecida de ofício: 

inaplicabilidade do §§ 2º e 3º do artigo 475 do CPC, eis que ilíquido o direito 

reconhecido e não baseando em jurisprudência ou Súmula do STF ou do 

STJ. 2. A concessão do benefício pleiteado pela parte autora exige a 

demonstração do trabalho rural, cumprindo-se o prazo de carência, 

mediante início razoável de prova material, corroborada com prova 

testemunhal, ou prova documental plena. 3. Requisito etário do autor 

(nascido em 13.01.1955) para aposentadoria rural em 13.01.2010 

(carência de 14 anos e 6 meses) e para a aposentadoria híbrida em 

13.01.2015 (carência de 15 anos). 4. Início de prova material: certidão de 

casamento em 1972 (fl. 10) e certidão de óbito registrado em 1989 (fl. 13), 

ambas constando a condição de lavrador do cônjuge; INFBEN informando 

que a parte autora percebe benefício previdenciário pensão por morte de 

trabalhador rural (fl. 17). 5. A prova oral produzida nos autos confirma a 

qualidade de trabalhador rural da parte autora, pelo tempo de carência 

necessário (fls. 29/30). 6. O CNIS do postulante demonstrando que ela 

trabalhou em atividade tipicamente urbana, entre 1984 e 1991, não 

prejudica o seu direito a aposentadoria. O caso é de aposentadoria híbrida 

(art. 48, § 3º, da Lei 8.213/91, com redação dada pela Lei 11.718/08). 

Soma do tempo de trabalho urbano e de rural, excluída a redução da 

idade. Precedentes do STJ e da TNU. (grifei) 7. DIB: a contar de 

13.01.2015, data que implementou todas as condições para a concessão 

do benefício. 8. Atrasados: correção monetária e os juros moratórios 

conforme Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na 

Justiça Federal. 9. Aplicação de multa diária contra a Fazenda Pública, 

incabível na espécie. 10. Apelação improvida. Remessa oficial 

parcialmente provida, nos termos dos itens 7, 8 e 9”. (TRF 1ª. 2ª T. AC 

0006062-85.2013.4.01.9199/MT, Rel. Conv. Juiz Federal Cleberson José 

Rocha, DJE. 04/09/2015) “PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR 

IDADE. TRABALHO RURAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL CORROBORADO 

POR PROVA TESTEMUNHAL. RECONHECIMENTO. CONJUGAÇÃO COM 

TEMPO DE SERVIÇO URBANO. APOSENTADORIA MISTA OU HÍBRIDA. 

POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. TERMO INICIAL. 

CONSECTÁRIOS LEGAIS. DESPESAS PROCESSUAIS. ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA. 1. Estabelece o § 3º do art. 55 da Lei 8.213/1991 que ''a 

comprovação do tempo de serviço para os efeitos desta Lei, inclusive 

mediante justificação administrativa ou judicial, conforme o disposto no art. 

108, só produzirá efeito quando baseada em início de prova material, não 

sendo admitida prova exclusivamente testemunhal, salvo na ocorrência de 

motivo de força maior ou caso fortuito, conforme disposto no 

Regulamento''. 2. Com as alterações introduzidas pela Lei 11.718, de 

20/06/2008, que acrescentou os §§ 2º, 3º e 4º ao art. 48 da Lei 

8.213/1991, autorizou-se ao trabalhador rural o cômputo de períodos que 

não sejam de atividade rural, para fins de aposentadoria por idade. 

Trata-se da chamada aposentadoria por idade "mista" ou "híbrida", 

cabendo ao segurado comprovar 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se 

homem, e 60 (sessenta) anos de idade, se mulher. 3. Para a conjugação 

do tempo de serviço rural e urbano não se exige que o segurado esteja 

desempenhando atividade rural por ocasião do requerimento administrativo 

do benefício e/ou do implemento do requisito etário. A aposentadoria 

híbrida, portanto, contempla tanto o segurado que foi para a cidade após o 

exercício de atividade rural, quanto aquele que, após prestar serviço de 

natureza urbana foi para o campo, passando a exercer trabalho rurícola 

(art. 51, § 4º do Decreto nº 3.048/1999). (grifei) 4. No caso em apreço, a 

parte autora logrou êxito em comprovar o exercício de atividade rural em 

todos os períodos controversos, mediante apresentação de início razoável 

de prova material devidamente corroborado por prova testemunhal. Não 

obstante, deixou de atendeu ao disposto no § 2º do art. 48 da Lei 

8.213/1991, segundo o qual o trabalhador rural deve comprovar o efetivo 

exercício de tal atividade no período imediatamente anterior ao 

requerimento do benefício, razão pela qual não se afigura possível a 

concessão aposentadoria por idade na modalidade rural. 5. Por outro lado, 

no caso concreto verifica-se a possibilidade de acréscimo do tempo de 

serviço urbano da parte autora ao aludido tempo de trabalho rural, com a 

consequente concessão de aposentadoria por idade híbrida, haja vista o 

implemento do requisito etário e a comprovação do tempo de serviço 

exigido na data de entrada do requerimento administrativo. 6. O termo 

inicial do benefício é data de entrada do requerimento administrativo. 7. A 

correção monetária e os juros de mora incidentes sobre as parcelas em 

atraso devem observar o Manual de Orientação de Procedimentos para os 

Cálculos na Justiça Federal. 8. Os honorários advocatícios são fixados em 

desfavor da autarquia previdenciária em 10% (dez por cento) das 

prestações vencidas até a prolação deste acórdão que reforma o 

comando de improcedência da pretensão vestibular, conforme Súmula nº 

111 do STJ, e art. 20, § 4o do CPC. 9. Em se tratando de causas ajuizadas 

perante a Justiça Federal, o INSS está isento de custas, por força do art. 

4º, I da Lei 9.289/1996, o que se repete nos Estados onde houver lei 

estadual assim prescrevendo, como é o caso de Minas Gerais (Lei nº 

14.939/2003). 10. Relativamente ao adiantamento da prestação 

jurisdicional, seja em razão do cumprimento dos requisitos exigidos no art. 

273 do CPC, ou com fundamento no art. 461, § 3º do mesmo Diploma, fica 

esta providência efetivamente assegurada na hipótese dos autos, já que a 

conclusão daqui emergente é na direção da concessão do benefício. 

Precedentes. 11. Apelação da parte autora provida.” (TRF1ª. 1ª Câmara 

Regional Previdenciária de MG. AC 0047475-49.2011.4.01.9199 / MG, Rel. 

JUIZ FEDERAL RODRIGO RIGAMONTE FONSECA, e-DJF1 de 04/04/2016) 

Inclusive, o próprio Decreto nº 3.048/1999, com alterações trazidas pelo 

Decreto nº 6.722, de 30/12/2008, prevê no § 4º do seu art. 51 que a 

aposentadoria por idade híbrida tem cabimento “ainda que na oportunidade 

do requerimento da aposentadoria o segurado não se enquadre como 

trabalhador rural”. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido 

inicial, com o que concedo à parte autora os benefícios da aposentadoria 

por idade híbrida, nos termos do art. 48, §§ 3º e 4º da Lei n. 8.213/91, 

retroativa a data do requerimento administrativo (05/04/17 – Num. 

13498363), nos termos do art. 487, I, do CPC. Sobre as prestações em 

atraso, nos termos do julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 870947 

com repercussão geral, pelo STF, quanto à correção monetária incidirá 
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IPCA-E, desde a data do inadimplemento de cada parcela, e, quanto aos 

juros, nos termos do art. 1º-F, da Lei n. 9494/97, com a redação dada pela 

Lei n. 11960/09, incidirão os aplicados à caderneta de poupança, a partir 

da citação. Deixo de condenar a requerida em custas e despesas 

processuais, nos termos do art. 1º, § 1º, da Lei nº 9.289/96; c/c art. 3º, 

inciso I, da Lei Estadual 7.603/2001. Condeno a parte requerida no 

pagamento de honorários advocatícios de sucumbência que fixo em 10% 

sobre as parcelas vencidas, consoante Súmula 111 do STJ, não incidindo, 

portanto, sobre as parcelas vincendas, que serão pagas 

administrativamente com a implantação do benefício no sistema geral de 

previdência social. Sentença não sujeita à remessa necessária, nos 

termos do artigo 496, § 3º, I do NCPC. Certificado o trânsito em julgado e 

não havendo requerimentos, arquivem-se com as baixas e anotações de 

estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001380-11.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLEMAIR ROBETTI KLEIN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO(A))

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA OAB - MT21749/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1001380-11.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

CLEMAIR ROBETTI KLEIN RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Visto/DH CLEMAIR ROBETTI KLEIN, qualificada na inicial, ajuizou a 

presente ação em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL – INSS, requerendo a concessão de aposentadoria por idade, 

alegando fazer jus a tal benefício por ter sido segurada especial do 

requerido desde a infância, bem como por preencher os demais requisitos 

necessários. Recebida a inicial foi determinada a citação do requerido 

(Num. 12323437). O Requerido contestou a demanda, alegando a 

prescrição das parcelas antecedentes ao ajuizamento da demanda, e no 

mérito, a ausência de carência para concessão do benefício pleiteado 

(Num. 13496760), tendo a autora impugnado, ratificando os pedidos 

iniciais (Num. 13736041). Saneado o feito e afastada a preliminar aduzida, 

fora designada audiência de instrução (Num. 14013715), onde inquiriu-se 

duas testemunhas da parte autora, tendo a mesma apresentado 

alegações finais remissivas à inicial, ficando prejudicada a apresentação 

pelo requerido, ante sua ausência no ato (Num. 16326077). Vieram-me os 

autos conclusos para julgamento. É o relatório. Decido. Cuida-se de Ação 

Previdenciária proposta por CLEMAIR ROBETTI KLEIN contra INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS, requerendo a concessão de 

aposentadoria por idade. A aposentadoria por idade é regulada pela Lei nº 

8.213/91, devida aos trabalhadores com mais de 65 anos, quando homem 

e 60 anos, quando mulher, desde que cumprida a carência exigida. 

Todavia, o caso é de aposentadoria híbrida (art. 48, § 3º, da Lei 8.213/91, 

com redação dada pela Lei 11.718/08): soma do tempo de trabalho rural e 

urbano, com o requisito etário do trabalhador urbano, qual seja, 65 anos 

de idade se homem e, 60 anos de idade se mulher. O ponto controverso 

do presente feito gira em torno da presença ou não das provas do 

exercício de atividade rural da Requerente. Segundo a Lei nº 8.213/91, a 

comprovação do exercício da atividade rural pode ser feita da seguinte 

forma: “Art. 106. Para a comprovação do exercício de atividade rural, a 

partir de 16 de abril de 1994, observando o disposto no § 3º do art. 55 

desta lei, far-se-á alternativamente através de: Parágrafo único. A 

Comprovação do exercício da atividade rural referente ao período anterior 

à 16 de abril, far-se-á, alternativamente, através de: I – contrato individual 

de trabalho ou Carteira de Trabalho e Previdência Social; II – Contrato de 

arrendamento, parceria ou comodato rural; III – declaração do sindicato de 

trabalhadores rurais, desde que homologada pelo INSS; VI – comprovação 

de cadastro do INCRA, no caso de produtores em regime de economia 

familiar; VI – bloco de notas de produtor rural;” Tal dispositivo não é 

taxativo, mas em harmonia com o parágrafo terceiro do artigo 55 da 

mesma lei, pretende uma prova mais palpável, satisfazendo-se com início 

de prova material. Eis o teor do citado dispositivo: “Art. 55 (...) § 3º – a 

comprovação do tempo de serviço para os efeitos desta Lei, inclusive 

mediante justificação administrativa ou judicial, conforme o disposto no art. 

108, só produzirá efeito quando baseada em início de prova material, não 

sendo admitida prova exclusivamente testemunhal, salvo na ocorrência de 

motivo de força maior ou caso fortuito, conforme disposto no 

Regulamento.” Constata-se a presença de documentos que demonstram e 

provam a existência do trabalho rural narrado na inicial, a partir do ano de 

1969 até 1977, conforme reconhecido pelo próprio requerido no termo de 

homologação da atividade rural de Num. 12321522, havendo a autora 

procedido ao recolhimento facultativo da contribuição no ano de 2008 a 

2013 e 2014 a 2017, conforme CNIS acostado no Num. 12321452-Pág.2. 

Portanto, os documentos acostados com a inicial são aptos a ensejar início 

de prova documental para comprovação do exercício de atividade rurícola 

do período de 1969 a 1977, totalizando 8 anos. Outrossim, a prova 

testemunhal corrobora a prova documental e atesta o exercício da 

atividade rural. Destarte, o início de prova material trazido pela parte 

requerente é confirmado assim, de maneira segura, pela prova 

testemunhal colhida nos autos, onde se constata que a autora laborou na 

área rural, cujos documentos têm força suficiente para preencher os 

requisitos exigidos pela Lei nº 8.213/91. Por fim deve ser consignado que 

a concessão do benefício à aposentadoria por idade para trabalhador 

rural não pode ser condicionado à contribuição para o sistema 

previdenciário, na condição de segurado especial. Os artigos 26 e 39 da 

Lei n.º 8.213/1991, dispõe o seguinte: “Art. 26. Independe de carência a 

concessão das seguintes prestações:... III - os benefícios concedidos na 

forma do inciso I do art. 39, aos segurados especiais referidos no inciso 

VII do art. 11 desta Lei”. “Art. 39. Para os segurados especiais, referidos 

no inciso VII do art. 11 desta Lei, fica garantida a concessão: I - de 

aposentadoria por idade ou por invalidez, de auxílio-doença, de 

auxílio-reclusão ou de pensão, no valor de 1 (um) salário mínimo, desde 

que comprove o exercício de atividade rural, ainda que de forma 

descontínua, no período, imediatamente anterior ao requerimento do 

benefício, igual ao número de meses correspondentes à carência do 

benefício requerido; ....” Assim, a ausência de recolhimento de 

contribuições previdenciárias não cria óbices à concessão da 

aposentadoria por idade do trabalhador rural, pois, figura-se em regime 

especial. É comum no meio rural que o trabalhador alterne períodos de 

atividade rural e de atividade urbana, sem que consiga completar os 

requisitos para se aposentar por idade numa ou noutra categoria. Nesse 

sentido, o trabalhador rural que passava a exercer, temporária ou 

permanentemente, atividades de natureza urbana, encontrava-se num 

verdadeiro “paradoxo jurídico de desamparo previdenciário: ao atingir 

idade avançada, não podia receber a aposentadoria rural porque exerceu 

trabalho urbano e não tinha como desfrutar da aposentadoria urbana em 

razão de o curto período laboral não preencher o período de carência” 

(REsp 1407613/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, STJ – Segunda Turma, 

DJe 28/11/2014). Com as alterações introduzidas pela Lei 11.718, de 

20/06/2008, que acrescentou os §§ 2º, 3º e 4º ao art. 48 da Lei 

8.213/1991, autorizou-se ao trabalhador rural o cômputo de períodos que 

não sejam de atividade rural, para fins de aposentadoria por idade. 

Trata-se da chamada aposentadoria por idade “híbrida”, cabendo ao 

segurado comprovar 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 

60 (sessenta) anos de idade, se mulher. Nesse sentido tem se 

posicionado o STJ: “PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO 

ESPECIAL. APOSENTADORIA POR IDADE HÍBRIDA. VIOLAÇÃO DO 

ARTIGO 535 DO CPC. NÃO CARACTERIZAÇÃO. JULGAMENTO EXTRA 

PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ARTIGO 48, §§ 3º E 4º DA LEI 8.213/1991, 

COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.718/2008. OBSERVÂNCIA. 

RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A Lei 11.718/2008 

introduziu no sistema previdenciário brasileiro uma nova modalidade de 

aposentadoria por idade denominada aposentadoria por idade híbrida. 2. 

Neste caso, permite-se ao segurado mesclar o período urbano ao período 

rural e vice-versa, para implementar a carência mínima necessária e obter 

o benefício etário híbrido. 3. Não atendendo o segurado rural à regra 

básica para aposentadoria rural por idade com comprovação de atividade 

rural, segundo a regra de transição prevista no artigo 142 da Lei 

8.213/1991, o § 3º do artigo 48 da Lei 8.213/1991, introduzido pela Lei 

11.718/2008, permite que aos 65 anos, se homem e 60 anos, mulher, o 

segurado preencha o período de carência faltante com períodos de 

contribuição de outra qualidade de segurado, calculando-se o benefício de 

acordo com o § 4º do artigo 48. 4. Considerando que a intenção do 

legislador foi a de permitir aos trabalhadores rurais, que se enquadrem 

nas categorias de segurado empregado, contribuinte individual, 

trabalhador avulso e segurado especial, o aproveitamento do tempo rural 

mesclado ao tempo urbano, preenchendo inclusive carência, o direito à 

aposentadoria por idade híbrida deve ser reconhecido. 5. Recurso 
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especial conhecido e não provido”. (STJ. 2ª T. REsp 1367479/RS, Rel. 

Ministro Mauro Campbell Marques, J. 04/09/2014, DJe 10/09/2014) Porém, 

tratando-se de aposentadoria por idade híbrida, em que ocorre a soma do 

tempo de trabalho rural e urbano, com o requisito etário do trabalhador 

urbano, deve-se restar demonstrado o cumprimento dos requisitos acima. 

Conforme documento de identidade juntado aos autos no Num. 

12321446-Pág. 3, a parte autora conta com 61 anos de idade, uma vez 

que nasceu em 27/09/1957, restando preenchido desta forma o requisito 

etário do § 3º do art. 48 da Lei n. 8213/91. Do mesmo modo, a autora 

possui 9 anos 6 meses de contribuição para com o requerido, do período 

de 11/01/2018 a 31/07/2013 e 1/02/2014 a 31/12/2017 (Num. 

12321452-Pág.2). O mínimo de contribuições exigidas para a 

aposentadoria por idade, conforme dispõe o art. 25, II da Lei n. 8213/91 é 

180 (cento e oitenta). Tendo sido reconhecido que a autora exerceu 

atividade rural de 1969 a 1977, que totalizam 8 anos somadas as 

contribuições individuais (9 anos e 06 meses), temos um total de carência 

de 17 anos e 06 meses, cumprida desta forma, a exigência contida no 

inciso II do art. 25 da Lei n. 8213/91. Questão que merece ser enfrentada é 

quanto ao suposto requisito de ser o último vínculo previdenciário ser 

decorrente de trabalho rural. Destaque-se que para a conjugação do 

tempo de serviço rural e urbano não se exige que o segurado esteja 

desempenhando atividade rural por ocasião do requerimento administrativo 

do benefício e/ou do implemento do requisito etário. A aposentadoria 

híbrida, portanto, contempla tanto o segurado que foi para a cidade após o 

exercício de atividade rural, quanto aquele que, após prestar serviço de 

natureza urbana foi para o campo, passando a exercer trabalho rurícola. 

Nesse sentido: “PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA 

POR IDADE. TRABALHADOR RURAL. INÍCIO RAZOÁVEL DE PROVA 

MATERIAL. COMPLEMENTAÇÃO POR PROVA TESTEMUNHAL. 

RECONHECIMENTO. TRABALHO URBANO. APOSENTADORIA HÍBRIDA. 

POSSIBILIDADE. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS. 

MULTA. 1. Remessa Oficial conhecida de ofício: inaplicabilidade do §§ 2º e 

3º do artigo 475 do CPC, eis que ilíquido o direito reconhecido e não 

baseando em jurisprudência ou Súmula do STF ou do STJ. 2. A concessão 

do benefício pleiteado pela parte autora exige a demonstração do trabalho 

rural, cumprindo-se o prazo de carência, mediante início razoável de prova 

material, corroborada com prova testemunhal, ou prova documental plena. 

3. Requisito etário do autor (nascido em 13.01.1955) para aposentadoria 

rural em 13.01.2010 (carência de 14 anos e 6 meses) e para a 

aposentadoria híbrida em 13.01.2015 (carência de 15 anos). 4. Início de 

prova material: certidão de casamento em 1972 (fl. 10) e certidão de óbito 

registrado em 1989 (fl. 13), ambas constando a condição de lavrador do 

cônjuge; INFBEN informando que a parte autora percebe benefício 

previdenciário pensão por morte de trabalhador rural (fl. 17). 5. A prova 

oral produzida nos autos confirma a qualidade de trabalhador rural da 

parte autora, pelo tempo de carência necessário (fls. 29/30). 6. O CNIS do 

postulante demonstrando que ela trabalhou em atividade tipicamente 

urbana, entre 1984 e 1991, não prejudica o seu direito a aposentadoria. O 

caso é de aposentadoria híbrida (art. 48, § 3º, da Lei 8.213/91, com 

redação dada pela Lei 11.718/08). Soma do tempo de trabalho urbano e de 

rural, excluída a redução da idade. Precedentes do STJ e da TNU. (grifei) 

7. DIB: a contar de 13.01.2015, data que implementou todas as condições 

para a concessão do benefício. 8. Atrasados: correção monetária e os 

juros moratórios conforme Manual de Orientação de Procedimentos para 

os Cálculos na Justiça Federal. 9. Aplicação de multa diária contra a 

Fazenda Pública, incabível na espécie. 10. Apelação improvida. Remessa 

oficial parcialmente provida, nos termos dos itens 7, 8 e 9”. (TRF 1ª. 2ª T. 

AC 0006062-85.2013.4.01.9199/MT, Rel. Conv. Juiz Federal Cleberson 

José Rocha, DJE. 04/09/2015) “PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR 

IDADE. TRABALHO RURAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL CORROBORADO 

POR PROVA TESTEMUNHAL. RECONHECIMENTO. CONJUGAÇÃO COM 

TEMPO DE SERVIÇO URBANO. APOSENTADORIA MISTA OU HÍBRIDA. 

POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. TERMO INICIAL. 

CONSECTÁRIOS LEGAIS. DESPESAS PROCESSUAIS. ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA. 1. Estabelece o § 3º do art. 55 da Lei 8.213/1991 que ''a 

comprovação do tempo de serviço para os efeitos desta Lei, inclusive 

mediante justificação administrativa ou judicial, conforme o disposto no art. 

108, só produzirá efeito quando baseada em início de prova material, não 

sendo admitida prova exclusivamente testemunhal, salvo na ocorrência de 

motivo de força maior ou caso fortuito, conforme disposto no 

Regulamento''. 2. Com as alterações introduzidas pela Lei 11.718, de 

20/06/2008, que acrescentou os §§ 2º, 3º e 4º ao art. 48 da Lei 

8.213/1991, autorizou-se ao trabalhador rural o cômputo de períodos que 

não sejam de atividade rural, para fins de aposentadoria por idade. 

Trata-se da chamada aposentadoria por idade "mista" ou "híbrida", 

cabendo ao segurado comprovar 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se 

homem, e 60 (sessenta) anos de idade, se mulher. 3. Para a conjugação 

do tempo de serviço rural e urbano não se exige que o segurado esteja 

desempenhando atividade rural por ocasião do requerimento administrativo 

do benefício e/ou do implemento do requisito etário. A aposentadoria 

híbrida, portanto, contempla tanto o segurado que foi para a cidade após o 

exercício de atividade rural, quanto aquele que, após prestar serviço de 

natureza urbana foi para o campo, passando a exercer trabalho rurícola 

(art. 51, § 4º do Decreto nº 3.048/1999). (grifei) 4. No caso em apreço, a 

parte autora logrou êxito em comprovar o exercício de atividade rural em 

todos os períodos controversos, mediante apresentação de início razoável 

de prova material devidamente corroborado por prova testemunhal. Não 

obstante, deixou de atendeu ao disposto no § 2º do art. 48 da Lei 

8.213/1991, segundo o qual o trabalhador rural deve comprovar o efetivo 

exercício de tal atividade no período imediatamente anterior ao 

requerimento do benefício, razão pela qual não se afigura possível a 

concessão aposentadoria por idade na modalidade rural. 5. Por outro lado, 

no caso concreto verifica-se a possibilidade de acréscimo do tempo de 

serviço urbano da parte autora ao aludido tempo de trabalho rural, com a 

consequente concessão de aposentadoria por idade híbrida, haja vista o 

implemento do requisito etário e a comprovação do tempo de serviço 

exigido na data de entrada do requerimento administrativo. 6. O termo 

inicial do benefício é data de entrada do requerimento administrativo. 7. A 

correção monetária e os juros de mora incidentes sobre as parcelas em 

atraso devem observar o Manual de Orientação de Procedimentos para os 

Cálculos na Justiça Federal. 8. Os honorários advocatícios são fixados em 

desfavor da autarquia previdenciária em 10% (dez por cento) das 

prestações vencidas até a prolação deste acórdão que reforma o 

comando de improcedência da pretensão vestibular, conforme Súmula nº 

111 do STJ, e art. 20, § 4o do CPC. 9. Em se tratando de causas ajuizadas 

perante a Justiça Federal, o INSS está isento de custas, por força do art. 

4º, I da Lei 9.289/1996, o que se repete nos Estados onde houver lei 

estadual assim prescrevendo, como é o caso de Minas Gerais (Lei nº 

14.939/2003). 10. Relativamente ao adiantamento da prestação 

jurisdicional, seja em razão do cumprimento dos requisitos exigidos no art. 

273 do CPC, ou com fundamento no art. 461, § 3º do mesmo Diploma, fica 

esta providência efetivamente assegurada na hipótese dos autos, já que a 

conclusão daqui emergente é na direção da concessão do benefício. 

Precedentes. 11. Apelação da parte autora provida.” (TRF1ª. 1ª Câmara 

Regional Previdenciária de MG. AC 0047475-49.2011.4.01.9199 / MG, Rel. 

JUIZ FEDERAL RODRIGO RIGAMONTE FONSECA, e-DJF1 de 04/04/2016) 

Inclusive, o próprio Decreto nº 3.048/1999, com alterações trazidas pelo 

Decreto nº 6.722, de 30/12/2008, prevê no § 4º do seu art. 51 que a 

aposentadoria por idade híbrida tem cabimento “ainda que na oportunidade 

do requerimento da aposentadoria o segurado não se enquadre como 

trabalhador rural”. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido 

inicial, e concedo a CLEMAIR ROBETTI KLEIN os benefícios da 

aposentadoria por idade híbrida, nos termos do art. 48, §§ 3º e 4º da Lei n. 

8.213/91, retroativa a data do requerimento administrativo (02/10/2017 - 

Num. 12321522-Pág.4-5), nos termos do art. 487, I, do CPC. Outrossim, 

entendo presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, 

uma vez que o fumus boni iuris restou comprovado quando do 

preenchimento dos requisitos do beneficio de aposentadoria por idade 

híbrida pela autora e, o periculum in mora, pela condição social da mesma, 

a qual é considerada pobre nos termos da lei. Assim, presentes os 

requisitos, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA, nos termos do art. 300 do 

NCPC, determinando que o INSS conceda o pagamento a parte requerente 

da aposentadoria por idade híbrida, devendo tal medida ser cumprida no 

prazo máximo de 30 (trinta) dias. Sobre as prestações em atraso, quanto 

à correção monetária, aplica-se o Índice de Preços ao Consumidor Amplo 

Especial (IPCA-E), desde a data do inadimplemento de cada parcela. Por 

outro lado, quanto à fixação dos juros, nos termos do art. 1º-F, da Lei n. 

9494/97, com a redação dada pela Lei n. 11960/09, incidirão os juros 

aplicados à caderneta de poupança, a partir da citação. Deixo de 

condenar a requerida em custas e despesas processuais, nos termos do 

art. 1º, § 1º, da Lei nº 9.289/96; c/c art. 3º, inciso I, da Lei Estadual 

7.603/2001. Condeno a parte requerida no pagamento de honorários 

advocatícios de sucumbência que fixo em 10% sobre as parcelas 

vencidas, consoante Súmula 111 do STJ, não incidindo, portanto, sobre as 
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parcelas vincendas, que serão pagas administrativamente com a 

implantação do benefício no sistema geral de previdência social. Sentença 

não sujeita à remessa necessária, nos termos do artigo 496, § 3º, I do 

NCPC. Certificado o trânsito em julgado e não havendo requerimentos, 

arquivem-se com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86805 Nr: 6272-24.2011.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEIRI MILANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT, RAFAEL WASNIESKI - OAB:15469/A, RICARDO 

ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Regional Federal e/ou 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, impulsiono os presentes 

autos para intimar a parte autora para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 15 dias, e, não havendo manifestação no prazo legal, o 

presente feito será arquivado com as baixas e cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 56448 Nr: 412-76.2010.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZA LUCIA GRUBER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLON ZANELLA - 

OAB:8317/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILSON FERREIRA PEDROSA 

FILHO - OAB:PROC. FEDERAL

 Ante o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Regional Federal e/ou 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, impulsiono os presentes 

autos para intimar a parte autora para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 15 dias, e, não havendo manifestação no prazo legal, o 

presente feito será arquivado com as baixas e cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 128883 Nr: 4706-98.2015.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Samsung Eletrônica da Amazônia LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SORRISO -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO RIVELLI - OAB:19023-A, 

YUN KI LEE - OAB:131693

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO OS PRESENTES AUTOS PARA INTIMAR A PARTE 

REQUERIDA PARA, NO PRAZO DE 15 DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO 

DAS CUSTAS JUDICIAIS NO VALOR DE R$ 413,40, SOB PENA DE 

PROTESTO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 81522 Nr: 425-41.2011.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SORRISO -MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMSUG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMILÇON ALMEIDA GILARDE 

- OAB:MT-7440

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO RIVELLI - OAB:19023-A, 

MIKAÉLE KLOPPEL SILVA - OAB:35961, YUN KI LEE - OAB:131693

 Certifico que em cumprimento a determinação retro e em consulta ao 

SisconDJ/TJMT constatei que o valor requerido pela parte devedora foi 

levantado para o exequente, conforme determinação de fl. 71 e alvará de 

fl. 72, razão pela qual impulsiono os presentes autos para intimar a parte 

devedora para, no prazo de 15 dias, efetuar o pagamento das custas 

judiciais, sob pena de inscrição em dívida ativa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 107511 Nr: 40-88.2014.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIONEIDE DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SORRISO -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO FRAGA DE MELLO - 

OAB:8166-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMAURO DIER DIAS 

NASCIMENTO - OAB:18159, EVANDRO GERALDO VOZNIAK - 

OAB:12979/MT, FLAVIO HENRIQUE DE FREITAS - OAB:15741, LUCAS 

COLDEBELLA - OAB:21969/O

 Visto/DH

Intime-se a parte requerente para, no prazo de 10 dias, promover 

andamento processual, nos termos do pleito retro, sob pena de extinção 

por abandono da causa, conforme o disposto no art. 485, inc. III, do 

CPC/15.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 49475 Nr: 6116-41.2008.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELPAJU CALÇADOS LTDA, CONSUELO DA 

GRAÇA OLIBONI TELLES, SAMIRA DE FATIMA EL GADBAN OLIBONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

OAB:Procurador

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO BISSE CABRAL - 

OAB:9201/MT

 Visto/DHEstando a execução munida de título executivo líquido, certo e 

exigível, bem como considerando que o dinheiro tem preferência sobre os 

demais bens a serem penhorados, DEFIRO O PEDIDO DE 

INDISPONIBILIZAÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS EM NOME DA PARTE 

EXECUTADA, nos termos do art. 854, caput, do NCPC.Efetive-se o 

BLOQUEIO DE CONTAS DA PARTE EXECUTADA, através do sistema 

BACEN-JUD, no montante indicado, juntando-se aos autos cópia da 

operação.Efetivado o BLOQUEIO COM SUCESSO, independentemente de 

auto de penhora, INTIME-SE O EXECUTADO, podendo o mesmo 1) 

EFETUAR O PAGAMENTO no PRAZO DE 03 DIAS (art. 829, caput, do 

CPC), hipótese em que deverá o EVENTUAL VALOR BOQUEADO SER 

RESTITUÍDO (art. 854, § 6º, do NCPC); 2) APRESENTAR MANIFESTAÇÃO 

na forma do § 3º do art. 854 do NCPC, no PRAZO DE 05 DIAS, 

consignando-se que, caso REJEITADA OU NÃO APRESENTADA A 

MANIFESTAÇÃO do executado, CONVERTER-SE-Á A INDISPONIBILIDADE 

EM PENHORA, sem necessidade de lavratura de termo, devendo ser 

TRANSFERIDO o montante para a CONTA ÚNICA DESTE JUÍZO, mesmo 

porque provida de atualização monetária; ou 3) EMBARGAR no PRAZO DE 

30 DIAS (art. 16 da Lei 6.830/80).Efetuado o 1) PAGAMENTO, 

imediatamente CONCLUSOS PARA O DESBLOQUEIO, na forma do § 6º do 

art. 854 do NCPC; apresentada 2) MANIFESTAÇÃO do § 3º do art. 854 do 

NCPC, imediatamente INTIME-SE O EXEQUENTE, em igual prazo, e 

CONCLUSOS PARA A ANÁLISE na forma dos §§’s 4º e 5º do art. 854 do 

NCPC; ou 3) TRANSCORRIDOS OS PRAZOS SUPRACITADOS, com ou sem 

apresentação de embargos, imediatamente DEVERÁ A SECRETARIA DA 

VARA CERTIFICAR, com a CONCLUSÃO DO FEITO EM ESCANINHO 

PRÓPRIO/PRIORITÁRIO para a pronta TRANSFERÊNCIA À CONTA ÚNICA, 

vinculada ao processo, na forma do § 5º do art. 854 do NCPC;

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 139893 Nr: 10599-70.2015.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANDRO APARECIDO ROVEDA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE IPIRANGA DO NORTE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO CARLOS DAMBROS - 

OAB:13.154/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIANA MACHADO BRAZIL 

BARBOZA - OAB:13394

 Visto/DH

Nos termos do art. 496, I e §1°, do CPC, remetam-se os autos ao E. 

Tribunal de Justiça para reexame necessário da sentença proferida nas 

fls. 191-193.

Às providências.

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003177-22.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ARGINO BEDIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN OAB - MT0009344A (ADVOGADO(A))

ARLEY GOMES GONCALVES OAB - MT12192/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEFERSON ALEX SALVIATO OAB - SP0236655A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1003177-22.2018.8.11.0040. REQUERENTE: ARGINO BEDIN REQUERIDO: 

RODOBENS COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA. Vistos etc. 

Trata-se de RECLAMAÇÃO em que se busca a condenação da reclamada 

em DANOS MORAIS, bem como seja declarada a INEXISTÊNCIA DO 

DÉBITO, sob a alegação de que teve seu nome inscrito nos órgãos de 

proteção ao crédito por dívida já paga, no valor de R$ 1.980,00. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do artigo 38, 

da Lei nº. 9.099/95. Decido. Compulsando os autos, verifica-se que a 

reclamada não se desincumbiu do seu ônus de provar a existência da 

relação jurídica entre as partes, bem como a validade do débito ora 

apontado em nome da reclamante, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, 

razão pela qual deve ser reconhecida como inexistente a relação jurídica 

entre as partes. Quanto aos danos morais, constata-se que o nome da 

autora foi negativado em decorrência de indébito (Num. 13677631), 

consoante fundamentação supra. Sobre o tema, vejamos o entendimento 

do TJMT: RECURSO INOMINADO – INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS E 

CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL IN RE IPSA – 

QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO – JUROS DE MORA – TERMO 

INICIAL – INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – ENTENDIMENTO 

SEDIMENTADO NO STJ – PRINCÍPIO DA HIERARQUIA JURISDICIONAL – 

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - A jurisprudência 

do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, 

decorrente de inscrição ou manutenção irregular em cadastros de 

inadimplentes, configura-se in re ipsa, ou seja, é presumido e não carece 

de prova da sua existência. (...). (TJMT - Turma Recursal Única. RI 

104682020128110002/2013, J. 04/06/2013, DJE 04/06/2013). Sendo 

assim, devida a reparação por danos morais. Já no que tange ao quantum 

debeatur, algumas considerações devem ser feitas. Deste modo, 

considerando a inexistência de comprovação de que os fatos teriam 

desencadeado situações mais gravosas; considerando a capacidade 

financeira da reclamante e da reclamada; considerando o caráter, também, 

preventivo e profilático da indenização por danos morais; considerando a 

vedação do enriquecimento sem causa, prevista no artigo 884 do CC/02; 

considerando ainda os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, 

estabeleço o parâmetro da indenização em R$6.000,00, que entendo ser o 

mais justo e equânime ao caso. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos iniciais, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do artigo 487, I, do NCPC, para DECLARAR A INEXISTÊNCIA DOS 

DÉBITOS DISCUTIDOS NA INICIAL, determinando que a reclamada proceda 

com a imediata baixa dos referidos débitos, no prazo máximo de 05 dias, 

sob pena de multa, no valor de R$500,00, confirmando, com isso, a tutela 

de urgência deferida; bem como para CONDENAR a reclamada a pagar à 

reclamante, a título de DANOS MORAIS, o montante de R$6.000,00 (seis 

mil reais), a ser atualizado pelo INPC, a contar da data de publicação desta 

sentença (Súmula 362 do STJ), e acrescido de juros legais, a partir do 

evento danoso (398, do CC). Oficie-se ao Serviço Extrajudicial/órgãos de 

restrição ao crédito correspondente acerca do conteúdo da presente 

sentença para cumprimento. Sem custas e honorários, nos termos do 

artigo 55, da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado, arquive-se, mediante 

as cautelas de estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002569-92.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO ELETRICA VOLVER LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS PIO DOS SANTOS COELHO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1002569-92.2016.8.11.0040. REQUERENTE: AUTO ELETRICA VOLVER 

LTDA - ME REQUERIDO: CARLOS PIO DOS SANTOS COELHO Vistos etc. 

A parte reclamante foi devidamente intimada para indicar se possuía 

interesse no prosseguimento do feito, no prazo de 05 dias, sob pena de 

extinção do feito, contudo, quedou-se inerte, deixando de realizar ou 

fornecer qualquer contribuição para possibilitar o seu progresso. Destarte, 

resta inviabilizada a prestação jurisdicional efetiva neste feito, uma vez 

que a parte reclamante se desinteressou pelo prosseguimento do feito, 

tanto que data de mais de 01 ano a última intervenção. Ante o exposto, 

JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 

485, III, do NCPC. Sem custas. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003754-68.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO SOUSA SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN OAB - MT0009344A (ADVOGADO(A))

Fernanda Paula Bellato OAB - MT0014065A-O (ADVOGADO(A))

ARLEY GOMES GONCALVES OAB - MT12192/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RUBENS GASPAR SERRA OAB - SP119859 (ADVOGADO(A))

CAMILA FERREIRA DO NASCIMENTO TEOCHI OAB - MT18780/O-O 

(ADVOGADO(A))

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007627S-A 

(ADVOGADO(A))

 

PROCESSO Nº 1003754-68.2016.8.11.0040. IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico que em cumprimento ao § 42 

da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 da CNGC/MT, 5.16, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte Exequente para se 

manifestar sobre o Depósito Judicial aportados nos autos, no ID nº 

16631458, no prazo de 05 dias, requerendo o que entender de direito. 

Sorriso/MT, 28 de novembro de 2018. Elite Capitanio, Gestora Judicial.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006483-33.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RITA CRISTIANE DE OLIVEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1006483-33.2017.8.11.0040. REQUERENTE: RITA CRISTIANE DE OLIVEIRA 

DOS SANTOS REQUERIDO: TELEFONICA DATA S.A. Vistos, etc. Narra a 

parte autora que foi surpreendida com a informação que seu nome estava 

inscrito nos órgãos de proteção ao crédito referente à dívida junto à 
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requerida no valor de R$39,14 com relação ao contrato 0262681969, o 

que lhe impediu de realizar compras a prazo no comércio local. Alega que 

desconhece o valor cobrado, sendo o mesmo indevido vez que não 

reconhece a dívida em questão, vez que nunca teve qualquer vínculo com 

a empresa e nem recebeu nenhuma notificação da inscrição. A requerida 

apresentou contestação, alegando a regularidade da inscrição, bem como 

a inexistência de dano moral. Junta áudio que supostamente comprova a 

contratação. Ab initio, determino a reunião destes autos com os de n. 

1006480-78.2017.8.11.0055, também em trâmite neste Juizado Especial, 

por verificar que ambos discutem a inexistência do mesmo negócio jurídico 

(contrato nº 0262681969, no valor de R$39,14), na forma do art. 55 do 

Código de Processo Civil. Pois bem, houve no caso em crivo a inversão do 

ônus da prova pelo r. juízo, diante do que cabe à parte requerida 

comprovar a licitude do registro impugnado pela parte autora. A 

controvérsia é singela e não demanda maiores elucubrações, pois, 

tratando-se de apontamento negativo por impontualidade no pagamento, 

tem-se que incumbe ao responsável pela inscrição demonstrar a 

legitimidade da cobrança. A requerente alega desconhecer o contrato em 

questão, enquanto a requerida alega os serviços foram contratados pela 

parte autora. A requerida anexou ao processo gravação das ligações 

telefônicas, onde há confirmação dos dados pessoais da parte autora 

(nome completo, nome da mãe, endereço), e também a escolha da data de 

vencimento das faturas, além da confirmação da migração para um plano 

controle melhor. Vale ressaltar que não houve impugnação por parte da 

autora do áudio juntado. Assim, plenamente possível - além de 

suficientemente provada no caso em apreço - a contratação verbal. Ante 

o exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial e PROCEDÊNCIA 

do pedido contraposto, para o fim de condenar a parte autora ao 

pagamento de R$39,14 e R$265,56, devendo incidir sobre o valor 

correção monetária a contar do vencimento e juros de mora de 1% ao mês 

a contar da publicação da sentença. Assim, restou evidenciado que a 

reclamante maliciosamente alterou a verdade dos fatos com o fito de obter 

vantagem material, sustentando um sofrimento fictício que caiu por terra 

com a apresentação da documentação pela reclamada, deixando, 

portanto, de proceder com seu dever de lealdade e boa-fé. Considerando 

a litigância de má-fé da reclamante (NCPC, art. 80, II), condeno-a ao 

pagamento de multa no valor R$1.000,00 (hum mil reais), bem como ao 

pagamento das custas processuais e de honorários em favor do patrono 

dos reclamados (Lei n. 9.099/95, art. 55), os últimos arbitrados em 

R$1.000,00 (hum mil reais). Remeto à apreciação do MM. Juiz Togado, 

para homologação ou substituição do presente projeto de sentença na 

forma do disposto no art. 40, da Lei n. 9.099/95. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Sorriso/MT, 07 de novembro de 2018. Janaína L. Franz Tartari, 

Juíza Leiga. Vistos, etc. HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA do (a) 

juiz (a) leigo (a), na forma do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011424-72.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GISLEY DO NASCIMENTO ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO PARMA TIMIDATI OAB - MT0016027A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Processo n.º 

8011424-72.2015.8.11.0040 Certifico e dou fé nos termos da legislação 

vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, 

§ 4º do CPC, IMPULSIONO estes autos a fim de intimar a parte executada 

(advogado), na forma do art. 513, §2º do CPC, para cumprimento Do valor 

remanescente, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não o fazendo, 

incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o montante da condenação, 

nos termos do art. 523, § 1º, do CPC. Fica a parte executada advertida de 

que, transcorrido o prazo assinalado sem o pagamento voluntário, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, independentemente de 

penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, impugnação. 

Sorriso/MT, 29 de novembro de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001620-97.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR ALEX DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAM RICARDO DE OLIVEIRA OAB - PR61665 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE OAB - MT7413/O (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Processo n.º 

1001620-97.2018.8.11.0040 Certifico e dou fé nos termos da legislação 

vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, 

§ 4º do CPC, IMPULSIONO estes autos a fim de intimar a parte executada 

(advogado), na forma do art. 513, §2º do CPC, para cumprimento da 

sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não o fazendo, 

incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o montante da condenação, 

nos termos do art. 523, § 1º, do CPC. Fica a parte executada advertida de 

que, transcorrido o prazo assinalado sem o pagamento voluntário, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, independentemente de 

penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, impugnação. 

Sorriso/MT, 30 de novembro de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000599-23.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO PECAS MINGOTTI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO(A))

GISLAINE CRISTINA DOS SANTOS OAB - MT23166/O (ADVOGADO(A))

JULIANE HELENA PILLA JULIAO OAB - SP0345803A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARLISE STOCK MACHADO - ME (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 30 de 

JANEIRO de 2019, às 13:30 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002566-40.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR DE OLIVEIRA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO DIAS BAPTISTA OAB - SP381119-O (ADVOGADO(A))

THIAGO GONCALVES BERGAMASCO FERRARI OAB - SP0328819A 

(ADVOGADO(A))

VICTOR SANCHES GURGEL OAB - SP338813 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SORRISO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO(A))

 

Processo: nº 1002566-40.2016.8.11.0040 CERTIDÃO Certifico que em 

cumprimento ao § 42 da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 

da CNGC/MT, 5.16, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte 

recorrida do recurso interposto no ID. 16737713, para querendo, 

apresentar contrarrazões no prazo de 10 (dez) dias. Sorriso/MT, 30 de 

novembro de 2018. Elite Capitanio Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001225-42.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JORDANE RASCHKE ZAGO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALVARO RANDIS NETO EIRELI - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THAMINE NATASHA JACOBS RANDIS OAB - SP339798 (ADVOGADO(A))
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Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamada acerca da data 

da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 27 de FEVEREIRO 

de 2019, às 14:30 horas, nesta Comarca. O patrono deverá trazer a 

reclamada independentemente de sua intimação. ADVERTÊNCIA(S): Não 

comparecendo à audiência designada, presumir-se-ão aceitos, pela parte 

reclamada, como verdadeiros, os fatos alegados pela parte reclamante na 

petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser proferida sentença de 

plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001610-53.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GEAN AMBROSIO TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO Nº 1001610/53.2018.8.11.0040 IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico que em cumprimento ao § 42 

da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 da CNGC/MT, 5.16, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte reclamante(advogado) 

para, no prazo de 05 dias, manifestar-se acerca do acordo juntado nos 

autos ID. 1673519/16735729. Sorriso/MT, 30 de Novembro de 2018. Elite 

Capitanio, Gestora Judicial.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004037-23.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO ROSSI SILVA (REQUERENTE)

DANUSA ZONTA ROSSI SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIVANI PEREIRA SILVA OAB - MT0010235A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE EDUARDO BARBOSA SIMOES OAB - MS19497 

(ADVOGADO(A))

 

C E R T I D Ã O Processo: 1004037-23.2018.8.11.0040 Certifico para os 

devidos fins que, empós análise detida, constatei que a parte reclamada 

(advogado) COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES não foi 

intimada da sentença proferida via DJE Ed. n° 10380, vez que o patrono 

não havia sido habilitado nos autos até a presente data. Razão pela qual, 

impulsiono esses autos a fim de intimar a parte reclamada da sentença de 

ID. 16443826. O referido é verdade e dou fé. Sorriso/MT, 30 de novembro 

de 2018. Elite Capitanio Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1004956-12.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MACHADO CARNIEL & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARINI SENE DE MELO (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 20 de 

FEVEREIRO de 2019, às 15:00 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002616-95.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILDA GOMES MOURA SILVA (EXEQUENTE)

ELAINE GOMES MOURA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS VINICIUS MENDES DE MORAES OAB - MT0003540S 

(ADVOGADO(A))

CARLOS SOARES DE JESUS OAB - MT4711/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXPRESSO SAO LUIZ LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO NEGRAO DE ANDRADE FILHO OAB - GO17947 (ADVOGADO(A))

ADRIANE PEREIRA DE LIMA OAB - GO0029761A (ADVOGADO(A))

ERONDINO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR OAB - MG0136087A 

(ADVOGADO(A))

 

C E R T I D Ã O DE IMPULSIONAMENTO Processo: 

1002616-95.2018.8.11.0040 Certifico e dou fé nos termos da legislação 

vigente em cumprimento ao § 42 da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 

16, item 19 da CNGC/MT, 5.16, impulsiono estes autos a fim de intimar, a 

parte executada(advogado), na forma do art. 513, §2º, do NCPC, para 

cumprimento da sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de, não 

o fazendo, incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o montante da 

condenação, nos termos do art. 523, § 1º, do NCPC. Fica as partes 

advertidas de que, transcorrido o prazo assinalado sem o pagamento 

voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, impugnação. Não havendo cumprimento voluntário, deverá 

a parte exequente apresentar atualização do débito com a incidência da 

multa acima referida, em 05 (cinco) dias, prazo este subsequente ao 

assinalado no item “II”, independente de nova intimação, sob pena de 

arquivamento. Com o cálculo, retornem os autos conclusos para análise 

dos demais pedidos formulados pela parte exequente. Ainda para a 

hipótese de ausência de cumprimento voluntário, e desde que 

expressamente assim requerido, fica desde logo deferida a expedição de 

certidão em favor da parte credora, na forma do art. 517, §2º, do NCPC, 

para fins de protesto. Nesse caso, o valor considerado será aquele 

calculado na forma do item anterior. Sorriso/MT, 30 de Novembro de 2018. 

Elite Capitanio Gestora Judicial.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002616-95.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILDA GOMES MOURA SILVA (EXEQUENTE)

ELAINE GOMES MOURA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS VINICIUS MENDES DE MORAES OAB - MT0003540S 

(ADVOGADO(A))

CARLOS SOARES DE JESUS OAB - MT4711/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXPRESSO SAO LUIZ LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO NEGRAO DE ANDRADE FILHO OAB - GO17947 (ADVOGADO(A))

ADRIANE PEREIRA DE LIMA OAB - GO0029761A (ADVOGADO(A))

ERONDINO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR OAB - MG0136087A 

(ADVOGADO(A))

 

C E R T I D Ã O DE IMPULSIONAMENTO Processo: 

1002616-95.2018.8.11.0040 Certifico e dou fé nos termos da legislação 

vigente em cumprimento ao § 42 da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 

16, item 19 da CNGC/MT, 5.16, impulsiono estes autos a fim de intimar, a 

parte executada(advogado), na forma do art. 513, §2º, do NCPC, para 

cumprimento da sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de, não 

o fazendo, incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o montante da 

condenação, nos termos do art. 523, § 1º, do NCPC. Fica as partes 

advertidas de que, transcorrido o prazo assinalado sem o pagamento 

voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, impugnação. Não havendo cumprimento voluntário, deverá 

a parte exequente apresentar atualização do débito com a incidência da 

multa acima referida, em 05 (cinco) dias, prazo este subsequente ao 

assinalado no item “II”, independente de nova intimação, sob pena de 

arquivamento. Com o cálculo, retornem os autos conclusos para análise 

dos demais pedidos formulados pela parte exequente. Ainda para a 

hipótese de ausência de cumprimento voluntário, e desde que 
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expressamente assim requerido, fica desde logo deferida a expedição de 

certidão em favor da parte credora, na forma do art. 517, §2º, do NCPC, 

para fins de protesto. Nesse caso, o valor considerado será aquele 

calculado na forma do item anterior. Sorriso/MT, 30 de Novembro de 2018. 

Elite Capitanio Gestora Judicial.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004150-11.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE DAROIT ALVARENGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIVANI PEREIRA SILVA OAB - MT0010235A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE OAB - MT7413/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1004150-11.2017.8.11.0040. REQUERENTE: CRISTIANE DAROIT 

ALVARENGA REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Decido a lide, com 

dispensa do relatório (Lei n.º 9.099/95, art. 38). Narra a autora, CRISTIANE 

DAROIT ALVARENGA, que adquiriu passagens aéreas junto à requerida 

cujo trecho compreendia Sorriso/MT com destino Belo Horizonte, 

chegando ao destino percebeu que uma de suas cinco malas tinha sido 

extraviado. Relata que nesta mala possuía um conjunto para chá e café 

inglês no valor de R$ 3.700,00 (três mil e setecentos reais). Diz que a 

reclamada não lhe devolveu a bagagem extraviada e que entrou em 

contato no intuito de ofertar uma proposta de acordo, proposta esta que 

foi recusada pela reclamada. Requer: a) a condenação da requerida ao 

pagamento de indenização por danos morais e materiais. A requerida 

AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A alega que não houve conduta 

ilícita da empresa, que procurou minimizar o desconforto da Autora a todo 

momento, motivo pelo qual não há que se falar em qualquer dano moral e 

material. Alega que a todo momento a Ré agiu de acordo com a legislação 

específica, e que o valor ofertado fora extremamente adequado ao caso 

concreto, sendo R$ 1.063,80 (mil e sessenta e três reais e oitenta 

centavos), mais um voucher compensatório no valor de R$ 400,00 

(quatrocentos reais). Pugna pela improcedência da demanda. Claramente 

aplicável ao caso em apreço as regras do Código de Defesa do 

Consumidor, por tratar-se de típica relação de consumo. A 

responsabilidade civil do transportador aéreo é objetiva, devendo reparar 

eventuais danos sofridos pelo consumidor, em virtude da má prestação do 

serviço oferecido e somente pode ser afastada com a comprovação da 

existência de alguma excludente, nos termos do artigo 14 do CDC. Art. 14. 

O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. § 1º O serviço é 

defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode 

esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre 

as quais: I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que 

razoavelmente dele se esperam; III - a época em que foi fornecido. § 2º O 

serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas. § 

3º O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando 

provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro. (...) Os transtornos 

experimentados pela parte autora que, repiso, decorreram da falha da 

empresa na prestação de atendimento adequado ao passageiro, gerou 

falha na prestação dos serviços. Quantificar a indenização por dano moral 

é uma das tarefas de maior complexidade, vez que não há parâmetros 

tarifários definidos em lei, cabendo ao julgador sempre atento às 

peculiaridades do fatos e às condições das partes fixar tal valor. O dano 

moral, segundo YUSSEF SAID CAHALI, in Dano Moral, 2ª ed., p.175 

“desempenha uma função tríplice: reparar, punir, admoestar ou prevenir.” 

Assim, para a fixação do quantum devem ser levados em consideração 

além destes fatores, outros, tais como: as condições econômicas do 

ofensor, do ofendido e a extensão do dano. Considerando tais fatores, 

entendo justo e adequado fixar a indenização em R$ 3.000,00 (três mil 

reais), quantia que deverá ser acrescida de correção monetária, pelo INPC 

e juros de mora de 1% ao mês a contar da data da citação. Ante o 

exposto, opino por julgar PROCEDENTE o pedido para condenar a 

requerida a pagar ao autor, a título de danos morais, o valor de R$ 

3.000,00 (três mil reais), atualizado pelo INPC a contar da data de 

publicação desta sentença (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros 

legais a contar da data do evento danoso (Súmula 54 do STJ), bem como, 

a título de danos materiais, pagamento no valor de R$ 3.700,00 (três mil e 

setecentos reais) JULGO EXTINTO O PROCESSO, nos termos do art. 316 e 

487, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil. Sem condenação 

ao pagamento de custas ou honorários advocatícios, nos termos do art. 

54, caput, c/c art. 55, caput, ambos da Lei n. 9.099/95. Remeto à 

apreciação do MM. Juiz Togado, para homologação ou substituição do 

presente projeto de sentença, na forma do art. 40, da Lei n. 9.099/95. 

JONATHAN A. GÓES FILGUEIRA Juiz Leigo Vistos etc. HOMOLOGO O 

PROJETO DE SENTENÇA, do juiz leigo, na forma do art. 40, da lei 9.099/95, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010668-29.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ARTEMIO ROHENKOHL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIRLENE RODRIGUES LOPES (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 20 de MARÇO 

de 2019, às 13:30 horas, nesta Comarca. O patrono deverá trazer a 

reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010557-45.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MACHADO CARNIEL & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO GOMES BATISTA OAB - MT0011533A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELMA ALVES RODRIGUES PANAZZOLO (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 20 de 

FEVEREIRO de 2019, às 13:40 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000541-83.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ZELINA MARIA DE OLIVEIRA SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYKEL QUINTEIRO DUARTE AMORIM OAB - MT21538/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo: nº 1000541-83.2018.811.0040 CERTIDÃO Certifico que em 

cumprimento ao § 42 da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 

da CNGC/MT, 5.16, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte 

recorrida do recurso interposto no ID. 16461323, para querendo, 

apresentar contrarrazões no prazo de 10 dias. Sorriso/MT, 30 de 

novembro de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010484-10.2015.8.11.0040

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103873/12/2018 Página 280 de 948



Parte(s) Polo Ativo:

ALAN JHON AUTO CENTER LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO GOMES BATISTA OAB - MT0011533A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON FERREIRA DE ARAUJO (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 20 de 

FEVEREIRO de 2019, às 13:50 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002226-28.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARINALVA AZEVEDO SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB - MT0019525A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

Processo: 1002226-28.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Reclamante (advogado), para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifeste-se acerca do peticionado no ID. 16450692, requerendo o 

que entender de direito, sob pena de arquivamento. Sorriso/MT, 30 de 

novembro de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1006042-52.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MACHADO CARNIEL & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REGIVALDO BATISTA CARDOSO (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 20 de 

FEVEREIRO de 2019, às 14:00 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010977-60.2010.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA KAZUE KAJIYAMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALAN EDEN LUVISA DA ROCHA OAB - MT0019731A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO FRANCISCO BASTOS SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

8010977-60.2010.8.11.0040. EXEQUENTE: SILVANA KAZUE KAJIYAMA 

EXECUTADO: ANTONIO FRANCISCO BASTOS SILVA Vistos etc. 

Compulsando os autos se constata que o exequente, devidamente 

intimado para dar andamento processual, quedou-se inerte. Ademais, 

constata-se que não houve a localização do executado e/ou bens para 

serem penhorados. Posto isso, JULGO EXTINTO este feito, SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 53, §4º, da Lei n. 9.099/95 

c/c 485, III, do NCPC. Com o trânsito em julgado, arquive-se. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004925-89.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE FERRAZ DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER SANSO SAGAIS OAB - MT23348/O-O (ADVOGADO(A))

VANEZA SAGAIS DE PAULA OAB - MT24934/O-O (ADVOGADO(A))

VANUZA SAGAIS OAB - MT0013113A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA (REQUERIDO)

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA OAB - PE0023748A 

(ADVOGADO(A))

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG0109730A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR as partes (RECLAMANTE e 

RECLAMADA) acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA 

para o dia 20 de FEVEREIRO de 2019, às 14:10 horas, nesta Comarca. Os 

patronos deverão trazer as partes à audiência aprazada 

independentemente de suas intimações, sob pena de extinção do 

feito/revelia.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004925-89.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE FERRAZ DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER SANSO SAGAIS OAB - MT23348/O-O (ADVOGADO(A))

VANEZA SAGAIS DE PAULA OAB - MT24934/O-O (ADVOGADO(A))

VANUZA SAGAIS OAB - MT0013113A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA (REQUERIDO)

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA OAB - PE0023748A 

(ADVOGADO(A))

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG0109730A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR as partes (RECLAMANTE e 

RECLAMADA) acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA 

para o dia 20 de FEVEREIRO de 2019, às 14:10 horas, nesta Comarca. Os 

patronos deverão trazer as partes à audiência aprazada 

independentemente de suas intimações, sob pena de extinção do 

feito/revelia.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004925-89.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE FERRAZ DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER SANSO SAGAIS OAB - MT23348/O-O (ADVOGADO(A))

VANEZA SAGAIS DE PAULA OAB - MT24934/O-O (ADVOGADO(A))

VANUZA SAGAIS OAB - MT0013113A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA (REQUERIDO)

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA OAB - PE0023748A 

(ADVOGADO(A))

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG0109730A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR as partes (RECLAMANTE e 
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RECLAMADA) acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA 

para o dia 20 de FEVEREIRO de 2019, às 14:10 horas, nesta Comarca. Os 

patronos deverão trazer as partes à audiência aprazada 

independentemente de suas intimações, sob pena de extinção do 

feito/revelia.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000700-94.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTINA OTAVIA SANTANA COSTA CURITIBA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO PARMA TIMIDATI OAB - MT0016027A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JANAINA CHAVES MACEDO (EXECUTADO)

 

Processo: 1000700-94.2016.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Exequente (advogado) para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifeste-se sobre os rumos da execução indicando bens penhoráveis, 

considerando a diligência de ID. 15824072, sob pena de extinção. 

Sorriso/MT, 30 de novembro de 2018. Elite Capitanio Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006996-64.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELOIR BOTTIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA OAB - MT0022107A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1006996-64.2018.8.11.0040. REQUERENTE: ELOIR BOTTIN REQUERIDO: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Trata-se de ação de nulidade c/c 

repetição de indébito e pedido de tutela de urgência em caráter liminar, sob 

a arguição de que não incidiria ICMS sobre as tarifas de TUST e TUSD nas 

faturas de energia elétrica. É o relatório. Decido. Inicialmente, deve ser 

registrado que a matéria controvertida neste feito é objeto de afetação 

junto ao STJ no EREsp 1163020/RS, REsp 1692023/MT e REsp. 

1699851/TO, nos quais foi determinada a suspensão de todas as ações 

que versassem sobre o tema afetado, exatamente o caso dos autos. 

Posto isso, nos termos da decisão exarada no EREsp 1163020/RS, REsp 

1692023/MT e REsp 1699851/TO (TEMA 986), SUSPENDO o andamento do 

presente feito, até o julgamento da afetação pela Superior Instância. 

Noticiado o julgamento da afetação, digam as partes em cinco dias. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002873-23.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JENIFER PAOLA KATH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHIS HALEY PUERARI PEDRA OAB - MT22764/O (ADVOGADO(A))

ANTONIO LENOAR MARTINS OAB - MT7.975-B (ADVOGADO(A))

WALTER DJONES RAPUANO OAB - MT0016505A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TERCILIO PAGNONCELLI (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 20 de 

FEVEREIRO de 2019, às 14:20 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002873-23.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JENIFER PAOLA KATH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHIS HALEY PUERARI PEDRA OAB - MT22764/O (ADVOGADO(A))

ANTONIO LENOAR MARTINS OAB - MT7.975-B (ADVOGADO(A))

WALTER DJONES RAPUANO OAB - MT0016505A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TERCILIO PAGNONCELLI (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 20 de 

FEVEREIRO de 2019, às 14:20 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000785-12.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO ELETRICA VOLVER LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CESAR LUIZ KARKLE (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 20 de 

FEVEREIRO de 2019, às 14:30 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010860-93.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS GONZALES MOLINA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRO LUIZ KZYZANOSKI OAB - MT0014595A (ADVOGADO(A))

EDIVANI PEREIRA SILVA OAB - MT0010235A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUBENS GASPAR SERRA OAB - SP119859 (ADVOGADO(A))

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

8010860-93.2015.8.11.0040. REQUERENTE: ELIAS GONZALES MOLINA 

REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos etc. Intime-se a parte exequente 

para que comprove nos autos o descumprimento da tutela antecipada pela 

parte requerida após a intimação da mesma e o decurso do prazo para 

cumprimento da liminar, que deu azo à execução das astreintes, bem 

como o período em que permaneceu o descumprimento, sob pena de 

serem extirpadas. Após, manifeste-se a executada e, na sequência, 

conclusos. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000785-12.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO ELETRICA VOLVER LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CESAR LUIZ KARKLE (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono 

estes autos a fim de RETIFICAR a intimação de Id. 16798085, no sentido de 

INTIMAR a parte reclamante de que a audiência fora designada para o dia 

20 de MARÇO do ano de 2019, às 14h30min. Cientificando-a de que o não 
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comparecimento implicará na extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003250-28.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS MIGNOLI ZUFFO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA ANDREA CALEGARO OAB - MT17769/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DALTON ADORNO TORNAVOI OAB - MT0004729S-A (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO Nº 1003250-28.2017.8.11.0040 IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico que em cumprimento ao § 42 

da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 da CNGC/MT, 5.16, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte reclamante(advogado) 

para, no prazo de 05 dias, manifestar-se acerca do deposito realizado nos 

autos ID. 16701762 e seguintes, requerendo o que entende de direito. 

Sorriso/MT, 30 de Novembro de 2018. Elite Capitanio, Gestora Judicial.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005463-70.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIEL MOURA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 20 de MARÇO 

de 2019, às 14:40 horas, nesta Comarca. O patrono deverá trazer a 

reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005472-32.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALENCAR MATEUS DA SILVA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 20 de MARÇO 

de 2019, às 14:50 horas, nesta Comarca. O patrono deverá trazer a 

reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004860-94.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NAIARA LAUTON DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA BRAGA OAB - MT18010/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILMAR COSTA DOS SANTOS (REQUERIDO)

SINOP CORRETOR MAIS (REQUERIDO)

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL HENRIQUE DE MELO OAB - MT0012671A (ADVOGADO(A))

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT0015013S-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

1004860-94.2018.8.11.0040. REQUERENTE: NAIARA LAUTON DE SOUZA 

REQUERIDO: GILMAR COSTA DOS SANTOS, MAPFRE SEGUROS GERAIS 

S.A, SINOP CORRETOR MAIS Vistos etc. Visando readequar a pauta de 

audiência, antecipo o ato anteriormente designado para o dia 12 de 

fevereiro de 2019, às 13h40min. Às providências.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003030-93.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX PEREIRA SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIMA THAYS DIAS DE MENDONCA OAB - MT21160/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JABER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Carlos Humberto de Oliveira Junior OAB - MT0011208A-B 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

1003030-93.2018.8.11.0040. REQUERENTE: ALEX PEREIRA SOUSA 

REQUERIDO: JABER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Vistos etc. 

Visando readequar a pauta de audiência, antecipo o ato anteriormente 

designado para o dia 12 de fevereiro de 2019, às 14h. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001575-30.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN JHON AUTO CENTER LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HILARIO SCHORR (REQUERIDO)

 

Processo: 1001575-30.2017.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar a parte reclamante (advogado) de que foi designado o 29 DE 

MAIO DE 2019 ÀS 16:00HORAS para realização da audiência de 

conciliação. Ficando o patrono da reclamante cientificado de que deverá 

trazer a parte reclamante independente de sua intimação, ficando ciente a 

parte reclamante que o não comparecimento implicará na extinção do feito. 

Sorriso/MT, 30 de Novembro de 2018 Cristiane V. Kuhn Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001446-88.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

A M COMERCIO DE ARTIGOS OPTICOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE LEANDRO RENZ OAB - RS66613 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALGNEY DA COSTA LIMA (EXECUTADO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 20 de MARÇO 

de 2019, às 15:00 horas, nesta Comarca. O patrono deverá trazer a 

reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005473-17.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALENCAR MATEUS DA SILVA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103873/12/2018 Página 283 de 948



(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 20 de MARÇO 

de 2019, às 15:10 horas, nesta Comarca. O patrono deverá trazer a 

reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005474-02.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALENCAR MATEUS DA SILVA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 20 de MARÇO 

de 2019, às 15:20 horas, nesta Comarca. O patrono deverá trazer a 

reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005479-24.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GLEICIANE VIEIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 20 de MARÇO 

de 2019, às 15:50 horas, nesta Comarca. O patrono deverá trazer a 

reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005480-09.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ORLANDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANO FERREIRA DOS SANTOS OAB - MT0006317A (ADVOGADO(A))

PATRICIA LOPES VARGAS OAB - MT23593/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 20 de MARÇO 

de 2019, às 16:00 horas, nesta Comarca. O patrono deverá trazer a 

reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001403-54.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALDERY APARECIDO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo: nº 1001403-54.2018.8.11.0040 CERTIDÃO Certifico que em 

cumprimento ao § 42 da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 

da CNGC/MT, 5.16, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte 

recorrida do recurso interposto no ID. 16191463, querendo, apresentar 

contrarrazões no prazo de 10 dias. Sorriso/MT, 30 de Novembro de 2018. 

Cristiane V. Kuhn

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1003560-68.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZA MARIA MARIN SIQUIERI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANUZA SAGAIS OAB - MT0013113A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT0012113A (ADVOGADO(A))

 

Processo: nº 1003560-68.2016.8.11.0040 CERTIDÃO Certifico que em 

cumprimento ao § 42 da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 

da CNGC/MT, 5.16, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte 

recorrida do recurso interposto no ID. 15999317, querendo, apresentar 

contrarrazões no prazo de 10 dias. Sorriso/MT, 30 de Novembro de 2018. 

Cristiane V. Kuhn

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010671-23.2012.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA MARIA LAZARIS BRESOLIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ESTEVES STELLATO OAB - MT0010825A (ADVOGADO(A))

DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA OAB - MT0011973A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AEROVIAS DE MEXICO S/A DE C V AEROMEXICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA CLAUDIA SALGADO DE MACEDO CURVO OAB - MT0014511A 

(ADVOGADO(A))

Andre de Almeida Rodrigues OAB - MG74489 (ADVOGADO(A))

 

Processo: 8010671-23.2012.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Reclamante (advogado), para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifeste-se acerca do peticionado no ID. 16553902. Sorriso/MT, 30 

de novembro de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 191615 Nr: 5044-67.2018.811.0040

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: 6ª DELEGACIA DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR ZANIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISABELA BRESSAN MANZ - 

OAB:16895-0/MT, IZABELA BEDIN - OAB:24.264, MIRIAN DE MATOS 

BORGES RUGINSKI - OAB:13462

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS

Certifico e dou fé, nos termos da legislação vigente Capitulo 5, Seção 15, 

da CNGC/MT, impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado do 

suposto autor do fato da sentença de fl. 38, a seguir transcrita: “Vistos 

etc. Considerando o depósito de fl. 36, comprovando o cumprimento da 
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medida restritiva de direitos aplicada a suposta autora do fato, 

HOMOLOGO a transação penal levada a efeito e DECLARO EXTINTA A 

PUNIBILIDADE de JAIR ZANIN, com relação ao fato objeto deste feito. 

Publique-se. Registre-se, apenas para o efeito de impedir o mesmo 

benefício, no prazo de 05 (cinco) anos. Intimem-se o Ministério Público e a 

Defensoria Pública (CNGC, art. 1.387). Com o trânsito em julgado, 

procedam-se as baixas e anotações necessárias, inclusive com 

comunicação à Central de Distribuição da Comarca e aos Institutos de 

Identificação Nacional e Estadual, arquivando-se o feito a seguir”.

Sorriso/MT, 30 de novembro de 2018.

 Elite Capitanio

Gestora Judicial

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001244-14.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PLANTAO GELADINHA SOBEL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALAN EDEN LUVISA DA ROCHA OAB - MT0019731A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANILDO APARECIDO DE SOUZA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON ISAC RIBEIRO OAB - MT5871/B (ADVOGADO(A))

MARINA ORLANDO DOS SANTOS OAB - MT25318/O (ADVOGADO(A))

RUI CARLOS DIOLINDO DE FARIAS OAB - MT4962/B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1001244-14.2018.8.11.0040. EXEQUENTE: PLANTAO GELADINHA SOBEL 

DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA - ME EXECUTADO: VANILDO 

APARECIDO DE SOUZA Vistos etc. Inicialmente, necessário pontuar que a 

compensação de crédito, quando não for realizada de maneira 

consensual, é matéria a ser suscitada pelo devedor, como forma de 

quitação do crédito excutido. Portanto, considerando que o pedido foi 

realizado por quem figura como credor neste feito, deverá manejar tal 

requerimento, se assim entender pertinente, junto ao Juízo Trabalhista, no 

qual figura como devedor. Por fim, necessário pontuar que, a priori, o 

artigo 373, III, do Código Civil, obstaculiza a compensação quando um dos 

créditos possuir natureza impenhorável, caso das verbas de natureza 

salarial. No mais, intime-se para requerer o que de direito, no prazo de 

cinco dias, sob pena de extinção. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001763-23.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO DE ARRUDA FONTES JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO OAB - MT21393/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO ALVES VILASBOAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEFERSON CARLOTT OAB - MT0006679A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1001763-23.2017.8.11.0040. REQUERENTE: PEDRO DE ARRUDA FONTES 

JUNIOR REQUERIDO: RENATO ALVES VILASBOAS Vistos etc. Trata-se de 

embargos de declaração em face da sentença prolatada, sob a arguição 

de contradição e omissão, eis que existiriam provas juntadas no feito, 

comprovando os danos morais sofridos pelo embargante, bem como pela 

ausência de análise das contraditas realizadas em face das testemunhas 

Élio e Carolina (Num. 16083020). O embargado rechaçou as alegações, 

pugnando pela rejeição dos embargos (Num. 16443636). É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei 

nº. 9.099/95. Decido. Considerando que os embargos foram interpostos no 

prazo legal, conheço dos mesmos e, no mérito, dou-lhes PARCIAL 

provimento, apenas para analisar as contraditas apresentadas em 

audiência, as quais não foram objeto de análise. Os motivos das 

contraditas apresentadas foram negadas pelas testemunhas inquiridas, 

não sendo objeto de qualquer comprovação pela parte que arguiu, motivo 

pelo qual restam indeferidas. Mesmo que assim não fosse, a alegação de 

que a testemunha Carolina teria problemas pessoais com o reclamante em 

virtude de afastamento do Hospital, quando o reclamante era diretor 

técnico, segundo a testemunha foi superada por conversa entre ela e o 

reclamante, quando voltou a laborar em tal instituição ainda na gestão do 

reclamante, o qual lhe agradeceu, elogiou seu trabalho, dizendo-se feliz 

pelo seu retorno. Por fim, o testemunho de Élio sequer foi utilizado como 

embasamento da sentença prolatada. No mais, as alegações não podem 

prosperar. Isso porque a decisão restou devidamente fundamentada, 

apesar da discordância do embargante, inexistindo omissão no julgado e 

sim contradição com o entendimento do embargante, sendo certo que “(...) 

A contradição que autoriza os embargos de declaração é do julgado com 

ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte 

(grifei) (...)” (TJMT - Primeira Câmara Cível. ED nº 45415/2014. Rel. Des. 

Adilson Polegato de Freitas, J. 10/06/2014, DJE 16/06/2014). Sobre o tema: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE – 

OMISSÃO OU OBSCURIDADE – MERA REDISCUSSÃO - PROPÓSITO DE 

PREQUESTIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO 

ENUNCIADO 125 DO FONAJE – EMBARGOS REJEITADOS. Tendo o voto 

enfrentado todas as matérias, a mera rediscussão do julgado não se 

convola em omissão, contradição ou obscuridade, não se enquadrando 

dentro do que delimita o artigo 48 da Lei 9.099/95. (...) Embargos 

Rejeitados. (TJMT - Turma Recursal Única. Embargos de Declaração nº.: 

0506128-08.2014.811.0001. Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes, 

J. 23/10/2017, DJE 08/11/2017) Posto isso, CONHEÇO DOS EMBARGOS, e 

no mérito lhe DOU PARCIAL PROVIMENTO, apenas para indeferir as 

contraditas apresentadas, mantendo a decisão invectivada em sua 

integralidade. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1003179-26.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIOR LUIZ PASIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO LUIZ PALHARI OAB - MT0019255A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO LUIZ DA SILVA 50252550153 (REQUERIDO)

MARCIO LUIZ DA SILVA (REQUERIDO)

TRANSPORTES VENCER PARA CONTAR LDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1003179-26.2017.8.11.0040. REQUERENTE: JUNIOR LUIZ PASIN 

REQUERIDO: MARCIO LUIZ DA SILVA, MARCIO LUIZ DA SILVA 

50252550153, TRANSPORTES VENCER PARA CONTAR LDA Vistos etc. 

Proceda-se com o necessário para exclusão dos documentos juntados em 

Num. 16779137, visto que totalmente estranhos a este feito, 

encartando-os nos feitos correspondentes. Não sendo possível a 

exclusão, certifique-se. Intime-se o reclamante para, no prazo de cinco 

dias, trazer aos autos documentos comprobatórios das alegações 

insertas na certidão de Num. 16779137. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006991-42.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CARMEN HELENA DILLEMBURG (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA CRISTINA BALESTRIN OAB - MT22869/O-O (ADVOGADO(A))

ROQUE ADEMIR DA SILVA VIEIRA OAB - MT16344 (ADVOGADO(A))

DANIEL RADINS OAB - MT0008538S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO CAINE DOS SANTOS SILVA - NEW SERVICE CAINE - ME 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1006991-42.2018.8.11.0040. REQUERENTE: CARMEN HELENA 
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DILLEMBURG REQUERIDO: PAULO CAINE DOS SANTOS SILVA - NEW 

SERVICE CAINE - ME Vistos etc. No que tange à medida de urgência 

pretendida, verifico que se sustenta em alegação de inexistência de 

débito, o que recomenda flexibilização da exigência probatória, 

estabelecido que não teria a reclamante como provar fato negativo. A par 

disso, se procedentes as alegações da parte, a demora no provimento 

jurisdicional lhe acarretará sérios prejuízos, decorrentes da restrição ao 

crédito. Por outro lado, tem-se que a parte reclamada poderá, com 

singeleza abissal, demonstrar eventual inverdade posta na inicial, de modo 

a restabelecer imediatamente o protesto e as cobranças, sem prejuízo das 

sanções cabíveis na hipótese. Nesse contexto de verossimilhança e 

urgência, atento ao preenchimento dos requisitos estabelecidos no art. 

300 do NCPC, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA postulada, para efeito de 

determinar a imediata suspensão do registro do débito em cadastros de 

inadimplentes, em razão dos débitos objeto da ação, até o julgamento final 

da ação. O prazo de cumprimento desta decisão vai fixado em 05 (cinco) 

dias úteis, sob pena de multa por descumprimento, que fixo no valor de 

R$500,00 (quinhentos reais). Oficie-se ao Serviço Extrajudicial/órgãos de 

restrição ao crédito correspondente acerca do conteúdo da presente 

decisão para cumprimento. Cite-se e intime-se a parte reclamada, com as 

advertências legais, e intime-se a parte reclamante, observando-se a 

audiência já designada. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004777-78.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO ROSEGHINI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANUZA SAGAIS OAB - MT0013113A-A (ADVOGADO(A))

VANEZA SAGAIS DE PAULA OAB - MT24934/O-O (ADVOGADO(A))

EDER SANSO SAGAIS OAB - MT23348/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALDIR ANTONIO SALTON (EXECUTADO)

LUIZA SALTON (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1004777-78.2018.8.11.0040. EXEQUENTE: ROGERIO ROSEGHINI 

EXECUTADO: ALDIR ANTONIO SALTON, LUIZA SALTON Vistos etc. 

Considerando que o oferecimento de embargos está condicionado à 

garantia do juízo (Lei n. 9.099/95, art. 53, §1º, e Enunciado n. 117 do 

FONAJE), ante a ausência de depósito judicial, deixo de receber os 

embargos interpostos. No mais, considerando a contraproposta 

apresentada pelo exequente, intime-se os executados para se 

manifestarem, no prazo de cinco dias, realizando o depósito do valor da 

entrada. Decorrido o prazo ou apresentada manifestação, diga o 

exequente em cinco dias, requerendo o que entender de direito. Às 

providências.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003030-93.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX PEREIRA SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIMA THAYS DIAS DE MENDONCA OAB - MT21160/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JABER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Carlos Humberto de Oliveira Junior OAB - MT0011208A-B 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1003030-93.2018.8.11.0040. REQUERENTE: ALEX PEREIRA SOUSA 

REQUERIDO: JABER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Vistos etc. 

Designo para audiência de instrução e julgamento o dia 13 de fevereiro 

2018, às 14h00min. Intimem-se as partes para comparecimento à 

audiência, cientes de que poderão arrolar testemunhas, até o máximo de 

03 (três) cada uma, sendo que tais testemunhas deverão comparecer ao 

ato independentemente de intimação, ou mediante esta, se requerimento 

nesse sentido for apresentado à Secretaria no mínimo 05 (cinco) dias 

antes da audiência (art. 34 da Lei nº 9.099/95). Consignem-se no mandado 

as advertências do art. 20 e art. 51, I, ambos dispositivos da Lei nº 

9.099/95. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010341-89.2013.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLAIR REOLON (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALCIONIR PAULO SILVESTRO OAB - MT16005-N (ADVOGADO(A))

JADERSON ROSSET OAB - MT0015129A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUCIMAR SCHMITZ (EXECUTADO)

NILSON LUIZ RUFFATO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO SALDELA BISCARO OAB - MT0011276A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

8010341-89.2013.8.11.0040. EXEQUENTE: CLAIR REOLON EXECUTADO: 

NILSON LUIZ RUFFATO, JUCIMAR SCHMITZ Vistos etc. Trata-se de 

embargos de declaração sob a alegação de contradição na decisão que 

realizou a compensação dos débitos, reconhecendo o reclamante como 

devedor do saldo remanescente, sob a alegação de que estaria 

contraditória com a sentença prolatada (Num. 16300248). O reclamado 

rechaçou as alegações do reclamante (Num. 16505194). É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei 

nº. 9.099/95. Decido. Considerando que os embargos foram interpostos no 

prazo legal, conheço dos mesmos e, no mérito, DOU-LHES PROVIMENTO. 

Isso porque, analisando todo o contexto processual, denota-se, realmente, 

que o dispositivo da sentença não estabeleceu que o reclamante deveria 

pagar ao reclamado o montante de R$ 8.566,20, tampouco que o 

reclamado deveria pagar ao reclamante o montante de R$ 4.612,57, tendo 

apenas reconhecido a culpa concorrente e estabelecido o montante que 

cada um deveria arcar de acordo com os prejuízos totais apurados. Em 

outras palavras, considerando que o pedido inicial do reclamante era no 

montante de R$ 11.600,78 e do reclamado era de R$ 1.578,00, a sentença 

estabeleceu que destes montantes, somados, o reclamante deveria arcar 

com 65% e o reclamado com 35%, então, por óbvio, dado o valor dos 

gastos do reclamante (R$ 11.600,78), o valor que deveria pagar foi 

totalmente absorvido pelo valor que já desembolsou. Já o reclamado teve 

prejuízos no valor de R$ 1.578,00, portanto, deve pagar ao reclamante o 

excesso da sua responsabilidade que foi estabelecida em R$ 4.612,57. A 

decisão combatida se mostra contraditória porque não há como 

reconhecer que o reclamante deve pagar qualquer valor ao executado, 

visto que o pedido dele se limitava ao valor de seus prejuízos, qual seja: 

R$ 1.578,00. Portanto, não pode ele receber valores a título de danos 

materiais em valor superior ao que desembolsou. Posto isso, CONHEÇO 

dos embargos de declaração manejados e lhes dou PROVIMENTO para 

revogar a decisão prolatada em Num. 16173913, reconhecendo que os 

RECLAMADOS devem pagar ao RECLAMANTE o valor de R$ 3.034,57 

(4.612,57 – 1.578,00). Considerando que há nos autos depósito judicial 

efetivado pelos reclamados, intime-se o reclamante para, no prazo de 

cinco dias, apresentar o demonstrativo atualizado do débito, do valor 

descrito acima, nos moldes da sentença prolatada. Com o cálculo digam os 

reclamados, no prazo de cinco dias. Havendo concordância, expeça-se 

alvará do valor excutido, liberando-se o remanescente, se houver, aos 

reclamados. Na sequência, encaminhem-se os autos conclusos para 

extinção. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000285-43.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DAVI WEBER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNYE CRHISTINE LEIMANN OAB - MT22219/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

1000285-43.2018.8.11.0040 Vistos etc. Procedo, neste ato, com a 

expedição do alvará judicial para transferência dos valores depositados a 

título de indenização por dano moral à conta bancária indicada pelo 

exequente. No mais, intime-se a parte executada, na forma do art. 513, 

§2º, do NCPC, para cumprimento da sentença, no que toca à multa por 

descumprimento da tutela antecipada, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de, não o fazendo, incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o 

montante da condenação, nos termos do art. 523, § 1º, do NCPC. Fica a 

parte executada advertida de que, transcorrido o prazo assinalado sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, impugnação. Não havendo cumprimento voluntário, deverá 

a parte exequente apresentar atualização do débito com a incidência da 

multa acima referida, em 05 (cinco) dias, prazo este subsequente ao 

assinalado no item “II”, independente de nova intimação, sob pena de 

arquivamento. Com o cálculo, retornem os autos conclusos para análise 

dos demais pedidos formulados pela parte exequente. Ainda para a 

hipótese de ausência de cumprimento voluntário, e desde que 

expressamente assim requerido, fica desde logo deferida a expedição de 

certidão em favor da parte credora, na forma do art. 517, §2º, do NCPC, 

para fins de protesto. Nesse caso, o valor considerado será aquele 

calculado na forma do item anterior, devendo ser providenciada a certidão 

preliminarmente à conclusão. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004063-55.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

1004063-55.2017.8.11.0040 Vistos etc. Considerando que foi informada a 

quitação parcial do débito excutido, procedo, neste ato, com a expedição 

do alvará judicial para transferência dos valores à conta bancária indicada 

pelo exequente. No mais, intime-se a parte executada, na forma do art. 

513, §2º, do NCPC, para pagamento do saldo remanescente, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de, não o fazendo, incidir multa de 10% (dez 

por cento) sobre o montante da condenação, nos termos do art. 523, § 1º, 

do NCPC. Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo 

assinalado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) 

dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, impugnação. Não havendo cumprimento 

voluntário, deverá a parte exequente apresentar atualização do débito 

com a incidência da multa acima referida, em 05 (cinco) dias, prazo este 

subsequente ao assinalado no item “II”, independente de nova intimação, 

sob pena de arquivamento. Com o cálculo, retornem os autos conclusos 

para análise dos demais pedidos formulados pela parte exequente. Ainda 

para a hipótese de ausência de cumprimento voluntário, e desde que 

expressamente assim requerido, fica desde logo deferida a expedição de 

certidão em favor da parte credora, na forma do art. 517, §2º, do NCPC, 

para fins de protesto. Nesse caso, o valor considerado será aquele 

calculado na forma do item anterior, devendo ser providenciada a certidão 

preliminarmente à conclusão. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007012-18.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CICERA DA SILVA SALAZAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO(A))

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1007012-18.2018.8.11.0040. REQUERENTE: MARIA CICERA DA SILVA 

SALAZAR REQUERIDO: TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) Vistos etc. No 

que tange à medida de urgência pretendida, verifico que se sustenta em 

alegação de inexistência de débito, o que recomenda flexibilização da 

exigência probatória, estabelecido que não teria a reclamante como provar 

fato negativo. A par disso, se procedentes as alegações da parte, a 

demora no provimento jurisdicional lhe acarretará sérios prejuízos, 

decorrentes da restrição ao crédito. Por outro lado, tem-se que a parte 

reclamada poderá, com singeleza abissal, demonstrar eventual inverdade 

posta na inicial, de modo a restabelecer imediatamente o protesto e as 

cobranças, sem prejuízo das sanções cabíveis na hipótese. Nesse 

contexto de verossimilhança e urgência, atento ao preenchimento dos 

requisitos estabelecidos no art. 300 do NCPC, DEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA postulada, para efeito de determinar a imediata suspensão do 

registro do débito em cadastros de inadimplentes, em razão dos débitos 

objeto da ação, até o julgamento final da ação. O prazo de cumprimento 

desta decisão vai fixado em 05 (cinco) dias úteis, sob pena de multa por 

descumprimento, que fixo no valor de R$500,00 (quinhentos reais). 

Oficie-se ao Serviço Extrajudicial/órgãos de restrição ao crédito 

correspondente acerca do conteúdo da presente decisão para 

cumprimento. Cite-se e intime-se a parte reclamada, com as advertências 

legais, e intime-se a parte reclamante, observando-se a audiência já 

designada. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006809-56.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ARTUR PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESLEN PARRON MENDES OAB - MT0017909A (ADVOGADO(A))

VALDENIR BERTOLDO OAB - MT0017944A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Banco Bradesco Cartões S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1006809-56.2018.8.11.0040. REQUERENTE: ARTUR PEREIRA DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A., BANCO BRADESCO CARTÕES S/A 

Vistos etc. No que tange à medida de urgência pretendida, verifico que se 

sustenta em alegação de inexistência de débito, o que recomenda 

flexibilização da exigência probatória, estabelecido que não teria a 

reclamante como provar fato negativo. A par disso, se procedentes as 

alegações da parte, a demora no provimento jurisdicional lhe acarretará 

sérios prejuízos, decorrentes da restrição ao crédito. Por outro lado, 

tem-se que a parte reclamada poderá, com singeleza abissal, demonstrar 

eventual inverdade posta na inicial, de modo a restabelecer imediatamente 

o protesto e as cobranças, sem prejuízo das sanções cabíveis na 

hipótese. Nesse contexto de verossimilhança e urgência, atento ao 

preenchimento dos requisitos estabelecidos no art. 300 do NCPC, DEFIRO 

A TUTELA DE URGÊNCIA postulada, para efeito de determinar a imediata 

suspensão do registro do débito em cadastros de inadimplentes, em razão 

dos débitos objeto da ação, até o julgamento final da ação. O prazo de 

cumprimento desta decisão vai fixado em 05 (cinco) dias úteis, sob pena 

de multa por descumprimento, que fixo no valor de R$500,00 (quinhentos 

reais). Oficie-se ao Serviço Extrajudicial/órgãos de restrição ao crédito 

correspondente acerca do conteúdo da presente decisão para 

cumprimento. Cite-se e intime-se a parte reclamada, com as advertências 

legais, e intime-se a parte reclamante, observando-se a audiência já 

designada. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006770-93.2017.8.11.0040
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Parte(s) Polo Ativo:

KATIA APARECIDA LOPES MARCOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1006770-93.2017.8.11.0040. REQUERENTE: KATIA APARECIDA LOPES 

MARCOS REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. Diante da 

intempestividade (Num. 16799517), deixo de receber o recurso inominado 

interposto nos autos. Cumpra-se integralmente a sentença proferida nos 

autos. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010068-13.2013.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO GERALDO VOZNIAK OAB - MT0012979A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO DE LIMA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

8010068-13.2013.8.11.0040. EXEQUENTE: KASA FORT MATERIAIS P/ 

CONSTRUCAO LTDA - EPP EXECUTADO: ROGERIO DE LIMA Vistos etc. 

Considerando que o executado não foi citado, intime-se o exequente para, 

no prazo de cinco dias, indicar seu endereço atualizado, sob pena de 

extinção. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006740-24.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

WELSON RIBEIRO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ABRAAO SILVA LIMA OAB - MT24646/O-O (ADVOGADO(A))

DANIELE DE MELO BAISE BARTH OAB - MT11277/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1006740-24.2018.8.11.0040. REQUERENTE: WELSON RIBEIRO SILVA 

REQUERIDO: OI S/A Vistos etc. No que tange à medida de urgência 

pretendida, verifico que se sustenta em alegação de inexistência de 

débito, o que recomenda flexibilização da exigência probatória, 

estabelecido que não teria a reclamante como provar fato negativo. A par 

disso, se procedentes as alegações da parte, a demora no provimento 

jurisdicional lhe acarretará sérios prejuízos, decorrentes da restrição ao 

crédito. Por outro lado, tem-se que a parte reclamada poderá, com 

singeleza abissal, demonstrar eventual inverdade posta na inicial, de modo 

a restabelecer imediatamente o protesto e as cobranças, sem prejuízo das 

sanções cabíveis na hipótese. Nesse contexto de verossimilhança e 

urgência, atento ao preenchimento dos requisitos estabelecidos no art. 

300 do NCPC, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA postulada, para efeito de 

determinar a imediata suspensão do registro do débito em cadastros de 

inadimplentes, em razão dos débitos objeto da ação, até o julgamento final 

da ação. O prazo de cumprimento desta decisão vai fixado em 05 (cinco) 

dias úteis, sob pena de multa por descumprimento, que fixo no valor de 

R$500,00 (quinhentos reais). Oficie-se ao Serviço Extrajudicial/órgãos de 

restrição ao crédito correspondente acerca do conteúdo da presente 

decisão para cumprimento. Cite-se e intime-se a parte reclamada, com as 

advertências legais, e intime-se a parte reclamante, observando-se a 

audiência já designada. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003421-19.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TRANSPEREIRA TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO MARTINS SORNA OAB - MT0019693A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALPHA CARGO TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PEDRO LUIS BIZZO OAB - SP225295 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1003421-19.2016.8.11.0040. REQUERENTE: TRANSPEREIRA 

TRANSPORTES LTDA - ME REQUERIDO: ALPHA CARGO TRANSPORTES 

LTDA - ME Vistos etc. Em que pese a intempestividade dos embargos de 

declaração manejados (Num. 16512767), constata-se a existência de erro 

material no dispositivo da sentença prolatada no que diz respeito ao valor 

da condenação. Isso porque, apesar de acolher os pedidos iniciais, 

exceto o dano moral, consubstanciados em R$ 3.472,08 (estadia) e R$ 

1.400,00 (residual de frete), totalizando o montante de R$ 4.872,08, no 

dispositivo da sentença constou erroneamente o montante de R$ 3.472,08. 

Posto isso, com fulcro no artigo 494, I, do NCPC, CORRIJO a sentença 

prolatada, apenas para retificar o valor da condenação passando a 

constar como R$ 4.872,08 (quatro mil, quatrocentos e setenta e dois reais 

e oito centavos), mantendo, no mais, a sentença tal como lançada. Às 

providências.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003347-91.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA DIULIAM LOPES SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ROGERIO MENDES OAB - MT0016057A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MERCADOPAGO COM. REPRESENTACAO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - MT0020332S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1003347-91.2018.8.11.0040. REQUERENTE: CARLA DIULIAM LOPES 

SANTOS REQUERIDO: MERCADOPAGO COM. REPRESENTACAO LTDA 

Vistos etc. Trata-se de reclamação pugnando seja indenizada por danos 

materiais e morais sofridos, em razão da falha do serviço prestado pela 

reclamada. Sustenta que efetuou uma primeira compra de um aparelho 

celular, junto à reclamada, tendo efetuado o pagamento, porém a compra 

fora cancelada, em razão de falta de produto no estoque, cujo valor foi 

ressarcido por meio de saldo disponível pelo Mercado Pago. Alega que 

efetuou uma segunda compra junto ao Mercado Livre, tendo confirmado a 

compra e, automaticamente, o dinheiro disponível foi repassado para a 

loja. Aduz que em conversa com o atendente da loja, o mesmo informou 

que para finalizar a compra iriam encaminhar um código para o email da 

autora, cujo código deveria ser encaminhado via aplicativo do Mercado 

Livrem porém, ao encaminhar o código, recebeu um email de proteção de 

conta, momento em que perceber que sua conta havia sido hackeada. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do artigo 38, 

da Lei nº. 9.099/95. Decido. É incontroverso nos autos a relação jurídica 

havida entre as partes, bem como os danos suportados com a devolução 

dos valores já pagos. Quanto aos danos materiais, os mesmos restam 

demonstrados pelo comprovante de pagamento do produto, no valor de 

R$2.888,99 pela parte reclamante (Num. 13805364). Ademais, a empresa, 

que mantém sítio eletrônico para intermediar venda pela internet e fornece 

informações no sentido de que os vendedores ali certificados são 

confiáveis, responde, solidariamente, pelos danos materiais suportados 

pelos usuários que confiaram nas informações prestadas e foram vítimas 
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de ações de falsários. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. COMPRA DE 

PRODUTO PELA INTERNET. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AGRAVANTE 

AFASTADA. RESPONSABILIDADE PELA NÃO ENTREGA DA MERCADORIA 

PELA EMPRESA VENDEDORA. RECURSO DESPROVIDO. Na espécie, a 

agravante realiza o encontro dos consumidores para a compra e venda de 

mercadorias, por meio da internet, por isso torna-se responsável, 

solidariamente, para responder pelos danos experimentados pelo 

consumidor que, em negociação com vendedor que encontrou no seu site, 

se vê vitimado por fraude”. (TJMT. Primeira Câmara De Direito Privado, AI 

92466/2013, DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS, J. 18/03/2014, DJE 

25/03/2014) No que tange ao dano moral pleiteado, entendo que não está 

caracterizado no caso em questão. É consabido que o dano moral 

indenizável deve prover de conduta ilícita apta a atingir os direitos da 

personalidade daquele que o sofreu, o que ocorre quando se está diante 

de situação vexatória ou de abalo psíquico duradouro. Nesse sentido, 

calha destacar a lição de Sérgio Cavalieri Filho (Programa de 

Responsabilidade Civil, Malheiros, 6ª ed., pág. 105): Só deve ser reputado 

como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à 

normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do 

indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem 

estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade 

exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de 

fazerem parte da normalidade de nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito 

entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são tão 

intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do 

indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano 

moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais 

triviais aborrecimentos. Na hipótese dos autos, os entraves enfrentados 

pela reclamante não configuram causa suficiente a lhe impor intenso 

sofrimento ou humilhação capaz de dar ensejo a danos morais 

indenizáveis. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos iniciais, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, 

I, do NCPC, para CONDENAR a reclamada a pagar ao reclamante, a título 

de danos materiais, o valor de R$2.888,99, os quais devem ser corrigidos 

monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros legais, a partir do 

desembolso, bem como JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de indenização 

por danos morais. Sem custas e honorários, nos termos do artigo 55, da 

Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado, arquive-se, mediante as cautelas 

de estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011319-95.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO ALENCAR OLIMPIO (REQUERENTE)

LUCELIA DE FATIMA DA SILVA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEBER PEREIRA BASTOS OAB - MT0013698A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

8011319-95.2015.8.11.0040. REQUERENTE: MARCIO ALENCAR OLIMPIO, 

LUCELIA DE FATIMA DA SILVA FERREIRA REQUERIDO: CLARO S/A 

Vistos, etc. Relatório dispensado, nos termos do previsto no art. 38, caput, 

da Lei nº 9.099/95. Em que pese o despacho que suspendeu o presente 

feito em razão da afetação do REsp. 1.525.174/RS e 1.525.134/RS, certo é 

que em consulta aos recursos citados, nesta data, constata-se que no 

Resp 1.525.134/RS foi tornada sem efeito a afetação antes determinada e 

nos autos do Resp 1.525.134/RS, a afetação diz respeito aos seguintes 

temas: "A indevida cobrança de valores referentes à alteração do plano 

de franquia / plano de serviços sem a solicitação do usuário, com o 

consequente pedido de indenização por danos morais, em contrato de 

prestação de serviços de telefonia fixa. - ocorrência de dano moral 

indenizável, em virtude da cobrança de serviços advindos da alteração do 

plano de franquia / plano de serviços de telefonia fixa sem a solicitação do 

usuário, bem como, se configurado o dano, seria aplicável o 

reconhecimento "in re ipsa" ou a necessidade de comprovação nos autos. 

- prazo prescricional incidente em caso de pretensão à repetição de 

valores supostamente pagos a maior ou indevidamente cobrados em se 

tratando de serviços não contratados de telefonia fixa advindos da 

alteração do plano de franquia / plano de serviços sem a solicitação do 

usuário, - se decenal (artigo 205 do Código Civil), trienal (artigo 206, §3º, 

IV, do Código Civil) ou outro prazo; - repetição de indébito simples ou em 

dobro e, se em dobro, se prescinde, ou não, da comprovação de dolo ou 

má-fé do credor (artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do 

Consumidor) ou da sua culpa (imprudência, negligência e imperícia); - 

abrangência da repetição de indébito - se limitada aos pagamentos 

documentalmente comprovados pela autora na fase instrutória ou passível 

de o quantum ser apurado em sede de liquidação de sentença, mediante 

determinação à parte ré de apresentação de documentos" Nesta toada, 

constata-se que não há identidade entre as matérias afetadas e a 

discussão travada nos autos, motivo pelo qual passo ao julgamento do 

feito. Trata-se de ação em que relata a parte autora que possuía um 

serviço de internet junto à requerida e que no mês 04/2015 não houve a 

cobrança do serviço, via débito no cartão de crédito e no mês 05/2015 

houve a cobrança da fatura normal, no valor de R$93,90. Ressalta que 

entrou em contato para efetuar a quitação do valor do mês de abril de 

2015, quando então foi acordado que o débito seria parcelado em 10 

vezes de R$9,39. Relata que foram efetuadas três tentativas de 

pagamento, e que a requerida informava que dava erro no sistema. Foi 

liberado o sinal de internet e informado que o reclamante deveria entrar em 

contato no dia seguinte para verificar sobre o pagamento em atraso. 

Refere que no mesmo dia foi até um supermercado e ao um posto de 

gasolina onde não conseguiu passar seu cartão de crédito. Acessou a 

internet para ver o que havia acontecido e descobriu que a reclamada 

havia efetuado a cobrança por 3 vezes do valor de R$93,90, parcelado 

em 10 vezes, o que totalizou R$281,70. Diz que tentou por diversas vezes 

solucionar a questão, sem sucesso. A requerida devidamente citada e 

intimada, compareceu à audiência de conciliação, entretanto, deixou de 

apresentar contestação. Resta configurada, pois, a revelia, aplicando-se 

os efeitos do artigo 20 da Lei 9.099/95, presumindo-se verdadeiros os 

fatos articulados na inicial. Quanto ao aditamento de Id. 1100631 deixo de 

recebê-lo pois efetuado após a citação da parte contrária, quando já era 

necessário o seu consentimento para alteração do pedido, nos termos dos 

artigo 329 do NCPC, o que não ocorreu. Ademais, são fatos diversos, 

sendo que relata o autor ter sido cobrado após ter optado por cancelar os 

serviços, de modo que deve ingressar com nova ação se ainda tiver 

interesse em discutir a suposta cobrança. Diante da cobrança indevida em 

triplicidade, devidamente comprovada, deve a parte ré proceder à 

devolução do valor cobrado indevidamente. Entretanto, merece uma 

correção apenas quanto ao valor pleiteado pelo autor, pois o mesmo não 

nega que devia o valor de R$93,90 referente à mensalidade do mês de 

abril de 2015. Assim, do valor cobrado em triplicidade, deve ser 

descontado o valor da fatura do mês supracitado, de modo que deve ser 

devolvido ao autor o valor de R$187,80. Vale ressaltar que caberia no 

caso a repetição em dobro do valor indevidamente cobrado, no entanto, 

diante da inexistência de tal pedido em específico, determino que a 

devolução se de na forma simples, sob pena de se incorrer em vício na 

sentença. No que se refere aos danos morais, tenho entendido que a 

simples cobrança indevida não gera abalo moral, contudo, no caso dos 

autos, tenho que tal cobrança indevida gerou sérios prejuízos ao autor, 

pois fez com que o limite de total de crédito do cartão fosse atingido o que 

ocasionou a impossibilidade de que o mesmo efetuasse outras compras 

necessárias utilizando o cartão de crédito. Ademais, tentou o autor 

resolução da questão por outros meios antes de ingressar na via judicial, 

tendo inclusive procurado o PROCON, sendo que apesar do claro erro 

cometido pela requerida, não se dignou a mesma a consertá-lo. Assim, 

com fim dissuasório, a fim de inibir a reiteração de tais condutas por parte 

da ré, fixo os danos morais em R$2.000,00. DISPOSITIVO Face ao exposto 

opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da presente ação, para condenar a 

reclamada: a) ao pagamento do valor de R$187,80 (cento e oitenta e sete 

reais e oitenta centavos) à reclamante, correspondente aos valores 

indevidamente cobrados, verba a ser corrigida monetariamente pelo INPC, 

a partir do desembolso respectivo, e acrescidos de juros legais de 1% ao 

mês, a partir da data da citação; b) ao pagamento, a título de danos 

morais, o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a ser atualizado pelo INPC a 

contar da data de ajuizamento da reclamação e acrescido de juros legais a 

contar da data do evento danoso (Súmula 54 do STJ); Sem custas e 
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honorários nos termos do disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Submeto à apreciação do Juiz 

Presidente. Sorriso-MT, 29 de novembro de 2017. Janaína L. Franz Tartari 

Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA do (a) juiz 

(a) leigo (a), na forma do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001652-73.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LAURIANE MAYARA SCHMOELLER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO PIVETTA OAB - MT16725 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AEREAS S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1001652-73.2016.8.11.0040. REQUERENTE: LAURIANE MAYARA 

SCHMOELLER REQUERIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A. Vistos etc. 

Considerando que foi informada a quitação do débito excutido, JULGO 

EXTINTO o feito, com fundamento no art. 924, II, do NCPC. Sem custas e 

honorários. Procedo, neste ato, com a expedição do alvará judicial para 

transferência dos valores à conta bancária indicada pelo exequente. Na 

sequência, arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006716-30.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO FELIPE CORREA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIANI CELLA OAB - MT0020305A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO(A))

ELISIA HELENA DE MELO MARTINI OAB - RN1853 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1006716-30.2017.8.11.0040. REQUERENTE: BRUNO FELIPE CORREA DOS 

SANTOS REQUERIDO: AYMORE Vistos etc. Considerando que foi 

informada a quitação do débito excutido, JULGO EXTINTO o feito, com 

fundamento no art. 924, II, do NCPC. Sem custas e honorários. Procedo, 

neste ato, com a expedição do alvará judicial para transferência dos 

valores à conta bancária indicada pelo exequente. Na sequência, 

arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010734-43.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO CACIOLATO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

8010734-43.2015.8.11.0040. REQUERENTE: FABIANO CACIOLATO 

REQUERIDO: VIVO S/A Vistos, etc. Relatório dispensado, nos termos do 

previsto no art. 38, caput, da Lei nº 9.099/95. Em que pese o despacho 

que suspendeu o presente feito em razão da afetação do REsp. 

1.525.174/RS e 1.525.134/RS, certo é que em consulta aos recursos 

citados, nesta data, constata-se que no Resp 1.525.134/RS foi tornada 

sem efeito a afetação antes determinada e nos autos do Resp 

1.525.134/RS, a afetação diz respeito aos seguintes temas: "A indevida 

cobrança de valores referentes à alteração do plano de franquia / plano 

de serviços sem a solicitação do usuário, com o consequente pedido de 

indenização por danos morais, em contrato de prestação de serviços de 

telefonia fixa. - ocorrência de dano moral indenizável, em virtude da 

cobrança de serviços advindos da alteração do plano de franquia / plano 

de serviços de telefonia fixa sem a solicitação do usuário, bem como, se 

configurado o dano, seria aplicável o reconhecimento "in re ipsa" ou a 

necessidade de comprovação nos autos. - prazo prescricional incidente 

em caso de pretensão à repetição de valores supostamente pagos a maior 

ou indevidamente cobrados em se tratando de serviços não contratados 

de telefonia fixa advindos da alteração do plano de franquia / plano de 

serviços sem a solicitação do usuário, - se decenal (artigo 205 do Código 

Civil), trienal (artigo 206, §3º, IV, do Código Civil) ou outro prazo; - 

repetição de indébito simples ou em dobro e, se em dobro, se prescinde, 

ou não, da comprovação de dolo ou má-fé do credor (artigo 42, parágrafo 

único, do Código de Defesa do Consumidor) ou da sua culpa (imprudência, 

negligência e imperícia); - abrangência da repetição de indébito - se 

limitada aos pagamentos documentalmente comprovados pela autora na 

fase instrutória ou passível de o quantum ser apurado em sede de 

liquidação de sentença, mediante determinação à parte ré de 

apresentação de documentos" Nesta toada, constata-se que não há 

identidade entre as matérias afetadas e a discussão travada nos autos, 

motivo pelo qual passo ao julgamento do feito. Trata-se de ação em que 

relata a parte autora que contratou os serviços da reclamada no plano 

Vivo Controle 200MB no valor de R$34,99 no dia 03 de junho de 2015, 

tendo sido os serviços disponibilizados no dia da contratação. Refere que 

no dia 4 de junho de 2015 recebeu uma mensagem dizendo que havia 

utilizado 100% do pacote de internet e que o mesmo estava interrompido. 

Postula o reestabelecimento da internet e que quando a franquia for 100% 

usada o serviço tenha a velocidade diminuída, mas que não seja cortado. 

A requerida contesta pugnando pela necessidade de realização de perícia 

técnica e também alegando a incompetência por ser necessário a Anatel 

integrar o polo passivo da lide. No mérito, pugna pela improcedência da 

demanda. Em primeiro lugar, não vislumbro a necessidade de perícia 

técnica para o deslinde do presente feito, pois trata-se de questão 

meramente de direito, onde discute-se a possibilidade ou não de ser 

suspenso o serviço após o final da franquia contratada. Ainda, não é 

caso de intervenção da Anatel no presente feito, visto que o contrato foi 

celebrado entre a parte autora e a parte requerida, sendo a Anatel apenas 

a agência reguladora que edita as normas as serem seguidas no casos de 

serviços de telecomunicações. No mérito, tenho que improcede a presente 

ação. Ora, quando o consumidor opta pela contratação de um plano 

pré-pago, deve estar ciente da limitação dos serviços ofertados. Não se 

pode esperar que a empresa de telefonia preste serviços 

indiscriminadamente e sem qualquer contraprestação. Além disso, 

eventual serviço oferecido por ela sem o respectivo pagamento, é mera 

liberalidade. Se o serviço de internet móvel nas modalidades pré-paga e 

controle apresenta três formas de limitação (quantidade de dados, ciclo de 

uso e velocidade), não pode ser, de forma alguma, caracterizado como 

ilimitado. O que se pode concluir, portanto, é que nas modalidades 

pré-paga e controle as limitações do serviço de internet móvel são 

intrínsecas à própria contratação, cujo maior atrativo é a previsibilidade 

dos gastos pelos consumidores, o que não se dá nas demais modalidades 

nas quais o consumidor somente fica sabendo do valor a ser pago quando 

do recebimento da fatura mensal. Ora, se o consumidor, pela conveniência 

da previsibilidade dos gastos opta por modalidades intrínseca e 

notoriamente limitadas, resulta evidente que o que for prestado além do 

pacote de dados contratado (exemplo: acima de 200 MB), sem a 

respectiva contraprestação, tem caráter promocional, cuidando-se de 

liberalidade da operadora. Veja-se, por exemplo, que quando determinado 

fabricante ou vendedor coloca produtos à venda do tipo “pague 2, leve 3”, 

ninguém de sã consciência ignora, mesmo que assim não conste 

expressamente em nenhum lugar, que se trata de promoção na qual o 

terceiro produto é fornecido gratuitamente, por estratégia de venda, sendo 

indiscutível que tal promoção pode findar quando o fabricante ou vendedor 

achar oportuno. Dito isso, tenho que não há qualquer ilegalidade na 

interrupção dos serviços de internet no modo como ocorreu para o autor. 

Além do mais, o demandante tinha pleno conhecimento da cessação do 

serviço quando utilizada a franquia, posto que contratou o plano pré-pago 

por sua livre e espontânea vontade, tendo o mesmo ainda recebido uma 
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mensagem avisando que havia atingido o limite da franquia e ofertando 

nova contratação de dados, conforme relata na inicial. Assim, no que 

concerne aos danos morais, não merece acolhida a pretensão autoral, 

pois não existe qualquer comprovação nos autos acerca dele. Inclusive, a 

parte demandada agiu no exercício regular de um direito ao interromper o 

serviço de internet quando atingido o limite da franquia, de forma que 

inexiste qualquer conduta ilícita de sua parte. Logo, pelos fundamentos 

dantes elencados, improcede o pedido do demandante. DISPOSITIVO Face 

ao exposto opino pela IMPROCEDÊNCIA da presente ação. Sem custas e 

honorários nos termos do disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Submeto à apreciação do Juiz 

Presidente. Sorriso-MT, 30 de novembro de 2018. Janaína L. Franz Tartari 

Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA do (a) juiz 

(a) leigo (a), na forma do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001419-76.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JONATAS MEDEIRO DOS REIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1001419-76.2016.8.11.0040. EXEQUENTE: JONATAS MEDEIRO DOS REIS 

EXECUTADO: VIVO S.A. Vistos etc. Considerando que foi informada a 

quitação do débito excutido, JULGO EXTINTO o feito, com fundamento no 

art. 924, II, do NCPC. Sem custas e honorários. Procedo, neste ato, com a 

expedição do alvará judicial para transferência dos valores à conta 

bancária indicada pelo exequente. Na sequência, arquive-se. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010388-92.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL HENRIQUE DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL HENRIQUE DE MELO OAB - MT0012671A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BR TURBO (REQUERIDO)

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

8010388-92.2015.8.11.0040. REQUERENTE: DANIEL HENRIQUE DE MELO 

REQUERIDO: OI S.A, BR TURBO RELATÓRIO Vistos, etc. Relatório 

dispensado, nos termos do previsto no art. 38, caput, da Lei nº 9.099/95. 

FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por OI 

S/A contra sentença dos autos. O cabimento dos embargos declaratórios 

está disciplinado no artigo 48 da Lei dos Juizados Especiais, que assim 

dispõe: Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou 

acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. (Redação dada 

pela Lei nº 13.105, de 2015) . O Código de Processo Civil, por sua vez, 

assim trata dos embargos declaratórios: Art. 1.022. Cabem embargos de 

declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer 

obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou 

questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se 

omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em 

julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de 

competência aplicável ao caso sob julgamento; Alega o embargante que 

houve omissão na sentença ora embargada, porquanto desconsiderou 

que o processo encontra-se suspenso pelo Recurso Especial nº 

1.525.174/RS Verifico que de fato ocorreu uma omissão na sentença no 

que se refere à suspensão do feito, ao passo que desconsiderou o 

sobrestamento dos feitos que discutem serviços de telefonia fixa, 

determinado no Resp 1.525.174 e Resp 1.531.131. DISPOSITIVO Face ao 

exposto opino pelo ACOLHIMENTO dos Embargos de Declaração, 

dando-lhes procedência para ANULARA A SENTENÇA, MANTENDO O 

PROCESSO SOBRESTADO ATÉ O JULGAMENTO DOS REFERIDOS 

REPETITIVOS, nos termos do exposto na fundamentação. Submeto à 

apreciação do Juiz Presidente. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Sorriso/MT, 06 de novembro de 2018. Janaína L. Franz Tartari Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA do (a) juiz (a) leigo 

(a), na forma do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006387-18.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

OSMARINA SOUZA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1006387-18.2017.8.11.0040. REQUERENTE: OSMARINA SOUZA LIMA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Considerando que foi informada a 

quitação do débito excutido, JULGO EXTINTO o feito, com fundamento no 

art. 924, II, do NCPC. Sem custas e honorários. Procedo, neste ato, com a 

expedição do alvará judicial para transferência dos valores à conta 

bancária indicada pelo exequente. Na sequência, arquive-se. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001500-88.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE VERNE DE OLIVEIRA & OLIVEIRA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA OAB - MT0022107A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIRO ALVES DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1001500-88.2017.8.11.0040. EXEQUENTE: MARLENE VERNE DE OLIVEIRA 

& OLIVEIRA LTDA - ME EXECUTADO: CAIRO ALVES DOS SANTOS Vistos 

etc. Compulsando os autos se constata que o exequente, devidamente 

intimado para dar andamento processual, quedou-se inerte. Ademais, 

constata-se que não houve a localização do executado e/ou bens para 

serem penhorados. Posto isso, JULGO EXTINTO este feito, SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 53, §4º, da Lei n. 9.099/95 

c/c 485, III, do NCPC. Com o trânsito em julgado, arquive-se. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003228-67.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RETISOL RETIFICA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO MONARIN OAB - MT0007874A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO CARLOS DOS ANJOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1003228-67.2017.8.11.0040. EXEQUENTE: RETISOL RETIFICA COMERCIO E 

DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - ME EXECUTADO: ROBERTO CARLOS 

DOS ANJOS Vistos etc. Compulsando os autos se constata que o 

exequente, devidamente intimado para dar andamento processual, 

quedou-se inerte. Ademais, constata-se que não houve a localização do 

executado e/ou bens para serem penhorados. Posto isso, JULGO 

EXTINTO este feito, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 53, 

§4º, da Lei n. 9.099/95 c/c 485, III, do NCPC. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000050-47.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KARIN KZYZANOSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HENRIQUE KZYZANOSKI OAB - MT20663/O (ADVOGADO(A))

EMANUELLE MANDU GAIA OAB - MT0019539A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE OAB - MT7413/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1000050-47.2016.8.11.0040. REQUERENTE: KARIN KZYZANOSKI 

REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos etc. Considerando que foi 

informado o cumprimento da obrigação, JULGO EXTINTO o feito, com 

fundamento no art. 924, II, do NCPC. Sem custas e honorários. Transitada 

em julgado, arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001857-34.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO NATIVIDADE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB - MT0019525A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1001857-34.2018.8.11.0040 REQUERENTE: FRANCISCO NATIVIDADE DA 

SILVA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. O cabimento dos embargos 

declaratórios está disciplinado no artigo 48 da Lei dos Juizados Especiais, 

que assim dispõe: Art. 48. Caberão embargos de declaração contra 

sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. 

(Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015). De acordo com o artigo 1.022 

do Código de Processo Civil, o cabimento dos embargos declaratórios se 

dá para “I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir 

omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de 

ofício ou a requerimento III - corrigir erro material”. Destinam-se os 

embargos declaratórios, destarte, ao aperfeiçoamento da decisão judicial, 

permitindo que o próprio prolator a retifique nas hipóteses acima referidas, 

as quais dizem com defeitos do ato impugnado propriamente dito. É dizer, 

a existência de obscuridade, contradição, omissão ou dúvida é 

pressuposto inarredável para a alteração do julgado, pois os embargos de 

declaração, ao lado da existência de erros materiais, são exceções à 

regra de imutabilidade do julgado após a sua publicação, não se admitindo 

interpretação extensiva na hipótese. Bem por isso, oportuna a 

conceituação dos defeitos em questão, a partir das lições de Ricardo 

Cunha Chimenti (Teoria e Prática dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais 

e Federais, 13ª ed. – São Paulo: Saraiva, 2012, p. 269-270): Verifica-se a 

obscuridade quando a decisão recorrida não elucida de forma clara 

determinado ponto da controvérsia, impossibilitando seu perfeito 

entendimento pela parte. Há contradição se o julgado apresenta teses 

inconciliáveis entre si, ou seja, incoerência entre as proposições 

apresentadas ou entre a fundamentação e a parte dispositiva. Omisso é o 

julgado que não aprecia questão pertinente ao litígio e que deveria ser 

apreciada. (...) Há dúvida quando o julgado não demonstra de forma clara 

qual a convicção do julgador quanto aos fatos apurados ou mesmo em 

relação ao direito aplicado. Pois bem, a parte embargante não demonstrou 

a existência de qualquer dos defeitos na decisão embargada. O que 

pretende é a mera rediscussão de questões já decididas, a fim de que 

prepondere a aplicação da legislação consoante seus interesses 

específicos. Cuida-se, porém, de intento incompatível com a via dos 

embargos de declaração, como reiteradamente vem decidindo o Superior 

Tribunal de Justiça: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE 

DIVERGÊNCIA. PRESENÇA DOS VÍCIOS DO ART.535 DO CPC. NÃO 

OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. 

IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO PARA 

ABERTURA DA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. INVIABILIDADE. 

EMBARGOS REJEITADOS. 1. É anômalo o uso de embargos declaratórios 

com a finalidade de provocar rejulgamento da causa com vistas a alinhar o 

novo pronunciamento aos interesses da parte embargante. 2. "Os 

embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou 

contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à 

rediscussão da matéria já julgada no recurso" (EDcl no AgRg no Ag 

1.158.011/RS, Quarta Turma, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 

1º/8/12). 3. Os embargos declaratórios não são meio hábil para suprir 

eventual falta de prequestionamento com vistas à interposição de recurso 

extraordinário. Precedentes STJ. 4. Embargos de declaração rejeitados. 

(EDcl no AgRg nos EREsp 1195374/RJ, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES 

LIMA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/03/2014, DJe 19/03/2014) Ante o 

exposto, CONHEÇO dos embargos e lhes NEGO PROVIMENTO. 

Restabeleça-se a contagem do prazo recursal. Submeto à apreciação do 

Juiz Presidente do Juizado Especial Cível. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Sorriso/MT, 30 de novembro de 2018. Janaína L. Franz Tartari, 

Juíza Leiga. Vistos, etc. HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA do (a) 

juiz (a) leigo (a), na forma do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003914-59.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1003914-59.2017.8.11.0040 REQUERENTE: JEFERSON RIBEIRO 

REQUERIDO: VIVO S.A. O cabimento dos embargos declaratórios está 

disciplinado no artigo 48 da Lei dos Juizados Especiais, que assim dispõe: 

Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão 

nos casos previstos no Código de Processo Civil. (Redação dada pela Lei 

nº 13.105, de 2015). De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo 

Civil, o cabimento dos embargos declaratórios se dá para “I - esclarecer 

obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou 

questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento III - corrigir erro material”. Destinam-se os embargos 

declaratórios, destarte, ao aperfeiçoamento da decisão judicial, permitindo 

que o próprio prolator a retifique nas hipóteses acima referidas, as quais 

dizem com defeitos do ato impugnado propriamente dito. É dizer, a 

existência de obscuridade, contradição, omissão ou dúvida é pressuposto 

inarredável para a alteração do julgado, pois os embargos de declaração, 

ao lado da existência de erros materiais, são exceções à regra de 

imutabilidade do julgado após a sua publicação, não se admitindo 

interpretação extensiva na hipótese. Bem por isso, oportuna a 
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conceituação dos defeitos em questão, a partir das lições de Ricardo 

Cunha Chimenti (Teoria e Prática dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais 

e Federais, 13ª ed. – São Paulo: Saraiva, 2012, p. 269-270): Verifica-se a 

obscuridade quando a decisão recorrida não elucida de forma clara 

determinado ponto da controvérsia, impossibilitando seu perfeito 

entendimento pela parte. Há contradição se o julgado apresenta teses 

inconciliáveis entre si, ou seja, incoerência entre as proposições 

apresentadas ou entre a fundamentação e a parte dispositiva. Omisso é o 

julgado que não aprecia questão pertinente ao litígio e que deveria ser 

apreciada. (...) Há dúvida quando o julgado não demonstra de forma clara 

qual a convicção do julgador quanto aos fatos apurados ou mesmo em 

relação ao direito aplicado. Pois bem, a parte embargante não demonstrou 

a existência de qualquer dos defeitos na decisão embargada. O que 

pretende é a mera rediscussão de questões já decididas, a fim de que 

prepondere a aplicação da legislação consoante seus interesses 

específicos. Cuida-se, porém, de intento incompatível com a via dos 

embargos de declaração, como reiteradamente vem decidindo o Superior 

Tribunal de Justiça: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE 

DIVERGÊNCIA. PRESENÇA DOS VÍCIOS DO ART.535 DO CPC. NÃO 

OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. 

IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO PARA 

ABERTURA DA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. INVIABILIDADE. 

EMBARGOS REJEITADOS. 1. É anômalo o uso de embargos declaratórios 

com a finalidade de provocar rejulgamento da causa com vistas a alinhar o 

novo pronunciamento aos interesses da parte embargante. 2. "Os 

embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou 

contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à 

rediscussão da matéria já julgada no recurso" (EDcl no AgRg no Ag 

1.158.011/RS, Quarta Turma, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 

1º/8/12). 3. Os embargos declaratórios não são meio hábil para suprir 

eventual falta de prequestionamento com vistas à interposição de recurso 

extraordinário. Precedentes STJ. 4. Embargos de declaração rejeitados. 

(EDcl no AgRg nos EREsp 1195374/RJ, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES 

LIMA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/03/2014, DJe 19/03/2014) Ante o 

exposto, CONHEÇO dos embargos e lhes NEGO PROVIMENTO. 

Restabeleça-se a contagem do prazo recursal. Submeto à apreciação do 

Juiz Presidente do Juizado Especial Cível. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Sorriso/MT, 30 de novembro de 2018. Janaína L. Franz Tartari, 

Juíza Leiga. Vistos, etc. HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA do (a) 

juiz (a) leigo (a), na forma do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003721-44.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LAUDAIR RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1003721-44.2017.8.11.0040 REQUERENTE: LAUDAIR RODRIGUES 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. O cabimento dos embargos 

declaratórios está disciplinado no artigo 48 da Lei dos Juizados Especiais, 

que assim dispõe: Art. 48. Caberão embargos de declaração contra 

sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. 

(Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015). De acordo com o artigo 1.022 

do Código de Processo Civil, o cabimento dos embargos declaratórios se 

dá para “I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir 

omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de 

ofício ou a requerimento III - corrigir erro material”. Destinam-se os 

embargos declaratórios, destarte, ao aperfeiçoamento da decisão judicial, 

permitindo que o próprio prolator a retifique nas hipóteses acima referidas, 

as quais dizem com defeitos do ato impugnado propriamente dito. É dizer, 

a existência de obscuridade, contradição, omissão ou dúvida é 

pressuposto inarredável para a alteração do julgado, pois os embargos de 

declaração, ao lado da existência de erros materiais, são exceções à 

regra de imutabilidade do julgado após a sua publicação, não se admitindo 

interpretação extensiva na hipótese. Bem por isso, oportuna a 

conceituação dos defeitos em questão, a partir das lições de Ricardo 

Cunha Chimenti (Teoria e Prática dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais 

e Federais, 13ª ed. – São Paulo: Saraiva, 2012, p. 269-270): Verifica-se a 

obscuridade quando a decisão recorrida não elucida de forma clara 

determinado ponto da controvérsia, impossibilitando seu perfeito 

entendimento pela parte. Há contradição se o julgado apresenta teses 

inconciliáveis entre si, ou seja, incoerência entre as proposições 

apresentadas ou entre a fundamentação e a parte dispositiva. Omisso é o 

julgado que não aprecia questão pertinente ao litígio e que deveria ser 

apreciada. (...) Há dúvida quando o julgado não demonstra de forma clara 

qual a convicção do julgador quanto aos fatos apurados ou mesmo em 

relação ao direito aplicado. Pois bem, a parte embargante não demonstrou 

a existência de qualquer dos defeitos na decisão embargada. O que 

pretende é a mera rediscussão de questões já decididas, a fim de que 

prepondere a aplicação da legislação consoante seus interesses 

específicos. Cuida-se, porém, de intento incompatível com a via dos 

embargos de declaração, como reiteradamente vem decidindo o Superior 

Tribunal de Justiça: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE 

DIVERGÊNCIA. PRESENÇA DOS VÍCIOS DO ART.535 DO CPC. NÃO 

OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. 

IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO PARA 

ABERTURA DA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. INVIABILIDADE. 

EMBARGOS REJEITADOS. 1. É anômalo o uso de embargos declaratórios 

com a finalidade de provocar rejulgamento da causa com vistas a alinhar o 

novo pronunciamento aos interesses da parte embargante. 2. "Os 

embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou 

contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à 

rediscussão da matéria já julgada no recurso" (EDcl no AgRg no Ag 

1.158.011/RS, Quarta Turma, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 

1º/8/12). 3. Os embargos declaratórios não são meio hábil para suprir 

eventual falta de prequestionamento com vistas à interposição de recurso 

extraordinário. Precedentes STJ. 4. Embargos de declaração rejeitados. 

(EDcl no AgRg nos EREsp 1195374/RJ, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES 

LIMA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/03/2014, DJe 19/03/2014) Ante o 

exposto, CONHEÇO dos embargos e lhes NEGO PROVIMENTO. 

Restabeleça-se a contagem do prazo recursal. Submeto à apreciação do 

Juiz Presidente do Juizado Especial Cível. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Sorriso/MT, 30 de novembro de 2018. Janaína L. Franz Tartari, 

Juíza Leiga. Vistos, etc. HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA do (a) 

juiz (a) leigo (a), na forma do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002875-90.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO NONATO FERREIRA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1002875-90.2018.8.11.0040. REQUERENTE: RAIMUNDO NONATO 

FERREIRA LIMA REQUERIDO: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE 

TELECOMUNICACOES S.A. Vistos, etc. Narra a parte autora que mantinha 

o desejo de adquirir produtos no mercado local, e necessitava de 

concessão de crédito, porém o desejo foi ceifado visto que foi 

surpreendido com uma inscrição no valor de R$196,04 com relação ao 

contrato nº 0000000140128695. Alega que desconhece o valor cobrado, 

sendo o mesmo indevido vez que não reconhece a dívida em questão e 

nem recebeu nenhuma notificação da inscrição. A requerida apresentou 

contestação, alegando, preliminarmente, a ocorrência de prescrição. No 
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mérito, diz que houve contratação pelo televendas e uso dos serviços de 

um pacote de TV por assinatura. Diz inexistir dano moral indenizável. 

Discorre acerca da validade das telas sistêmicas como meio de prova. 

Primeiramente, não vislumbro no caso nenhuma situação preliminar ao 

mérito e prejudicial de análise da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil, que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. Quanto à alegação de prescrição, de fato entendo que eventual 

verba indenizatória prescreve no prazo de 3 anos, de acordo com o que 

preceitua o Código Civil. Art. 206. Prescreve: (...) § 3° Em três anos: (...) V 

- a pretensão de reparação civil; (...) Entretanto, o termo inicial da 

prescrição é a data do conhecimento da inscrição indevida e como não há 

nos autos notícia da data em que o autor tomou conhecimento da inscrição 

realizada, não há como ser declarada a prescrição. Pois bem, quanto ao 

mérito, trata-se de típica relação de consumo, diante do que cabe à parte 

requerida comprovar a licitude do registro impugnado pela parte autora. A 

requerente alega desconhecer o contrato em questão, enquanto a 

requerida alega os serviços foram contratados pela parte autora. A 

controvérsia é singela e não demanda maiores elucubrações, pois, 

tratando-se de apontamento negativo por impontualidade no pagamento, 

tem-se que incumbe ao responsável pela inscrição demonstrar a 

legitimidade da cobrança. A requerida, contudo, não demonstrou a efetiva 

contratação de seus serviços, seja por meio de assinatura da parte autora 

em contrato físico, seja por meio de gravações telefônicas. As telas 

sistêmicas não podem ser aceitas, pois de elaboração unilateral pela 

mesma. Assim, não há os autos prova da legalidade da contratação e, 

consequentemente do valor cobrado, pois ausente prova da contratação 

dos serviços, de modo que declaro a cobrança inexigível. Se a parte 

requerida tivesse sido mais diligente quando da suposta venda, 

certamente possuiria a comprovação da contratação para apresentar. 

Cabe referir que alega que houve contratação de um pacote de TV por 

assinatura, o qual sem dúvidas precisou com que técnicos fossem até a 

residência do contratante para fazer instalação, de modo que fácil seria 

colher a assinatura do autor em uma ordem de serviço ou contrato. Se 

houve fraude, certamente ela se deu por falha nos procedimentos da 

empresa, que possui procedimentos falhos de contratação, pois não 

consegue evitar tal burla, cabendo à mesma aprimorar seus sistemas, a 

fim de que mantenha no cadastro dados fidedignos de contratação. Por 

todo o exposto, a inscrição do nome da requerente no sistema restritivo de 

crédito, caracteriza comportamento ilícito da ré e conduz ao 

reconhecimento de seu dever de indenizar. A inscrição indevida em 

cadastros negativadores de crédito caracteriza, por si só, como dano 

moral in re ipsa. Nesse sentido: INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – DÉBITO GERADO – NEGLIGÊNCIA 

DA PRESTADORA DE SERVIÇO – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME NO 

CADASTRO DOS INADIMPLENTES – AUSÊNCIA DE PROVA CABAL EM 

CONTRÁRIO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO 

MANTIDO – VERBA HONORÁRIA – RECURSO DESPROVIDO. No caso, o 

nexo de causalidade pauta-se na ligação entre a má prestação do serviço 

pela ré, bem como pelos transtornos gerados em decorrência desta 

conduta, que gerou débito inexistente, levando a inscrição do seu nome no 

cadastro do SPC/SERASA. A inscrição indevida nos órgãos de proteção 

ao crédito, por si só configura o dano moral. O arbitramento do valor da 

indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os 

aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, 

atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão 

e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo 

ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta 

consentâneo com a realidade do caso concreto. Havendo condenação ao 

pagamento de indenização por dano moral, correto se mostra o percentual 

fixado a título de honorários advocatícios, sendo justo e razoável, de 

acordo com o art. 85, § 2º, do CPC/15. (Ap 5194/2017, DES. CARLOS 

ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

15/03/2017, Publicado no DJE 22/03/2017) Para se fixar o valor 

indenizatório ajustável à hipótese concreta, deve-se ponderar o ideal da 

reparação integral e da devolução das partes ao status quo ante. Este 

princípio encontra amparo legal no artigo 947 do Código Civil e no artigo 6º, 

inciso VI, do mesmo diploma legal. No entanto, não sendo possível a 

restitutio in integrum em razão da impossibilidade material desta reposição, 

transforma-se a obrigação de reparar em uma obrigação de compensar, 

tendo em vista que a finalidade da indenização consiste, justamente, em 

ressarcir a parte lesada. Em relação à quantificação da indenização, é 

necessário analisar alguns aspectos para se chegar a um valor justo para 

o caso concreto, atentando-se à extensão do dano, ao comportamento 

dos envolvidos, às condições econômicas e sociais das partes e à 

repercussão do fato, além da proporcionalidade e da razoabilidade. Assim, 

considerando as particularidades do caso concreto, tenho que o valor da 

indenização, segundo os padrões estabelecidos pelas Turmas Recursais, 

deva ser de R$ 3.000,00 (três mil e reais), valor que entendo razoável e 

adequado, não implicando ônus excessivo ao devedor nem 

enriquecimento sem causa ao credor, pois conforme demonstra o 

comprovante de SPC juntado à inicial possui a parte autora outras duas 

inscrições posteriores, de modo que seu nome não é tão imaculado como 

salienta ser. DISPOSITIVO Face ao exposto, opino pela PROCEDÊNCIA da 

ação declaratória, para: a) Declarar a inexistência de contratação e a 

consequente inexigibilidade de débito de R$196,04 com relação ao 

contrato nº 0000000140128695, determinando a baixa definitiva do nome 

da autora dos cadastros restritivos; b) condenar a requerida ao 

pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, 

devendo incidir sobre tal valor correção monetária pelo INPC a contar da 

data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a contar do 

evento danoso (artigo 398 do CC e Súmula 54 do STJ). Sem custas e 

honorários nos termos do disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Submeto à apreciação do Juiz 

Presidente do Juizado Especial Cível para homologação. Sorriso/MT, 30 de 

novembro de 2018. Janaína L. Franz Tartari Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA do (a) juiz (a) leigo (a), na forma 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos. Cumpra-se. Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004946-02.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO LEITAO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0014232A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SA CREDITO IMOBILIARIO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1004946-02.2017.8.11.0040. REQUERENTE: FERNANDO LEITAO DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: BRADESCO SA CREDITO IMOBILIARIO Vistos etc. 

Considerando que foi informada a quitação do débito excutido, JULGO 

EXTINTO o feito, com fundamento no art. 924, II, do NCPC. Proceda-se com 

o necessário para expedição de alvará em favor do exequente do 

montante indicado em Num. 16149770 e seus rendimentos, e do valor 

constante em Num. 16793778 em favor do executado, mediante 

observância dos dados bancários indicados no feito. Na sequência, 

arquivem-se com as baixas e anotações de estilo. Às providências.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010906-82.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE ALESSANDRA BOSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERLY RUDGE GNOATO OAB - MT0017786S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IMPLEMAQ IMPLEMENTOS E MAQUINAS AGRICOLAS LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

8010906-82.2015.8.11.0040. EXEQUENTE: ALINE ALESSANDRA BOSA 

EXECUTADO: IMPLEMAQ IMPLEMENTOS E MAQUINAS AGRICOLAS LTDA 

Vistos etc. Compulsando os autos se constata que o exequente pugnou 

pelo arquivamento definitivo do feito. Ademais, constata-se que não houve 

a localização do executado, bem como dos veículos penhorados nos 

autos. Posto isso, JULGO EXTINTO este feito, SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 53, §4º, da Lei n. 9.099/95 c/c 485, III, do 
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NCPC. Proceda-se com a baixa da restrição realizada sobre os veículos 

restringidos no Num. 9381021, com exceção do de placa n. OBC5620, o 

qual já fora baixado no Num. 13267065. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. RENAJUD - 

Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores Usuário: ERICO DE 

ALMEIDA DUARTE 30/11/2018 - 19:12:35 Comprovante de Remoção de 

Restrição Dados do processo Ramo JUSTICA ESTADUAL Tribunal 

TRIBUNAL DE JUSTICA DO MATO GROSSO Comarca/Município SORRISO - 

Órgão Judiciário SORRISO VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS Nro do Processo 80109068220158110040 Juiz que Ordenou a 

Retirada da Restrição Ramo JUSTICA ESTADUAL Tribunal TRIBUNAL DE 

JUSTICA DO MATO GROSSO Comarca/Município SORRISO Órgão 

Judiciário SORRISO VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

Juiz Retirada ERICO DE ALMEIDA DUARTE Para o processo: 

80109068220158110040 Órgão Judiciário : Restrições Retiradas: 3 Placa 

Placa Pré-Mercosul UF Marca/Modelo Proprietário Restrição Inclusão da 

Restrição NPD6357 MT I/TOYOTA HILUX CD4X4 SRV IMPLEMAQ 

IMPLEMENTOS E MAQUINAS AGRICOLA CIRCULACAO 10/08/2017 

NPK3214 MT FIAT/UNO MILLE ECONOMY IMPLEMAQ IMPLEMENTOS E 

MAQUINAS AGRICOLA CIRCULACAO 10/08/2017 NPK3234 MT FIAT/UNO 

MILLE ECONOMY IMPLEMAQ IMPLEMENTOS E MAQUINAS AGRICOLA 

CIRCULACAO 10/08/2017

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 200874 Nr: 10109-43.2018.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHAILTON RIBEIRO LUSTOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE RODRIGUES DE FREITAS 

JUNIOR - OAB:20.055/MT

 INTIMAÇÃO DOA DVOGADO DO ACUSADO DR. JOSE RODRIGUES DE 

FREITAS JUNIOR, PARA NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS APRESENTAR A 

DEFESA PRÉVIA NOS PRESENTES AUTOS..

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 153364 Nr: 9636-67.2012.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WEDSON FURTADO CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE FERNANDO MARTINS 

BARALDI - OAB:8970/B

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JOSE FERNANDO 

MARTINS BARALDI, para devolução dos autos nº 9636-67.2012.811.0040, 

Protocolo 153364, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 146907 Nr: 2442-74.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ETIENIO SOUZA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISA FIDELIS GONÇALVES 

PYRÂMIDES - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JADERSON ROSSET - 

OAB:15.129/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JADERSON 

ROSSET, para devolução dos autos nº 2442-74.2016.811.0040, Protocolo 

146907, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 116971 Nr: 7876-15.2014.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OELDSON VALMIR CESAR LEMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): OELDSON VALMIR CESAR LEMOS, Cpf: 

01025515102, Filiação: Onilson de Souza Lemos e de Regina Cesar 

Klemos, data de nascimento: 08/05/1986, brasileiro(a), natural de 

Maracaju-MS, solteiro(a), classificador de grãos, Telefone 9612-4314. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Consta do referido procedimento investigatório que, no 

dia 28/06/2014, por volta das 16h10min, nesta cidade, o denunciado dirigiu 

veículo automotor, em via pública, sem a devida Permissão para Dirigir ou 

Habilitação , gerando perigo de dano, ofereceu ou prometeu vantagem 

indevida a funcionário público, para determiná-lo praticar e omitir ato de 

ofício. Ante o exposto, o Ministério Público o denunciou como incurso no 

artigo 309 e artigo 333, caput, do Código Penal.

Despacho: Processo: 7876-15.2014.811.0040 Código: 116971VISTO/KP.O 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denunciou 

OELDSON VALMIR CESAR LEMOS, qualificado nos autos, imputando-lhe a 

adequação típica dos artigos 309, da Lei 9.503/1997, artigo 333, caput, do 

Código Penal, c.c. artigo 69 também do Código Penal, tendo em vista os 

fatos ocorridos no dia 28/06/2014.Sem embargo do intento ministerial, 

certo é que incumbe ao acusado manter atualizado seus dados cadastrais 

perante a autoridade policial e/ou judicial processante, pena de 

caracterização de fuga do distrito da culpa e demais consequências 

processuais de regência.Destarte, considerando também que o parquet 

possui meios legais e institucionais para perpetrar a referida busca 

cadastral junto ao Cartório Eleitoral local, junto ao INFOSEG e junto ao 

INFOJUD (Receita Federal), entendo correto determinar a CITAÇÃO do 

acusado por EDITAL na forma e prazo do artigo 361 do CPP, o qual será 

publicado uma vez no DJE.Superado o prazo da citação ficta, o qual 

deverá ser certificado nos autos pelo(a) gestor(a) judicial e, deixando o 

acusado transcorrer in albis o prazo legal para defesa preliminar, deveras, 

o feito resta sobrestado por força da sua fuga do distrito da culpa. Eis o 

relato do necessário. Fundamento.Da Suspensão Processual e 

Prescricional.Percutindo ao fundo da parlenda, observo nítida 

caracterização da malfada crise de instância em face da fuga do distrito 

da culpa pelo(a) acusado(a), sendo corolário lógico de tal circunstância o 

sobrestamento da marcha processual e prescricional ut artigo 366 do 

CPP.Insta discorrer in casu que da citação editalícia somente não decorre 

tal suspensão se o(a) acusado(a) comparece pessoalmente aos autos 

para autodefesa e/ou constitui ele(a) advogado(a) que realmente 

patrocine seus interesses no curso da instrução criminal, conforme letra 

do referido artigo 366 do CPP.Calha a fiveleta discorrer que a constituição 

de advogado(a) para perpetrar ato processual isolado, v.g. visando única 

e exclusivamente a liberdade provisória, somada a ausência do(a) 

causídico(a) nos demais atos instrutórios é situação assaz à suspensão 

em testilha, eis que por força de comando constitucional (incisos LIV e LV, 

art. 5º, CF/88) e disposição estanque no artigo 263 do CPP, imperioso é em 

casos tais a nomeação de defensor dativo (ou de Defensor Público), o 

que retira a possibilidade de continuidade da marcha processual.Destarte, 

havendo incidência clara e precisa do artigo 366 do CPP ao caso sub 

examine, a SUSPENSÃO dos prazos processuais e prescricionais é 

medida imperativa.Da Antecipação de Prova Testemunhal. Conforme 

lembra o arguto magistrado GUILHERME DE SOUZA NUCCI , o artigo 366 do 

CPP permite que, sem a real presença e ciência do acusado, se produza 

provas urgentes cujo atraso implicaria sua perda.Percutindo ao fundo da 

parlenda, certo é que o uso de tal instituto processual é sempre exceção à 

regra de somente se produzir provas mediante a real presença e 
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interação do acusado e sua defesa técnica, pena de escárnio do 

constitucional devido processo legal.Quer dizer, o magistrado deve estar 

atento e vigilante para não permitir e criação do costume ilegal de 

tornar-se regra a exceção para sempre determinar a antecipação de oitiva 

de testemunhas sob o argumento de que o simples decurso do tempo 

seria suficiente para o esquecimento de detalhes e perda da referida 

prova.Neste ponto a firma jurisprudência do Pretório Excelso e do e. STJ, 

in verbis:“EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL 

PENAL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. ALEGAÇÃO DE OFENSA 

AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. HABEAS 

CORPUS CONCEDIDO. 1. A decisão que determina a produção antecipada 

da prova testemunhal deve atender aos pressupostos legais exigidos pela 

norma processual vigente ("Art. 255. Se qualquer testemunha houver de 

ausentar-se, ou, por enfermidade ou por velhice, inspirar receio de que ao 

tempo da instrução criminal já não exista, o juiz poderá, de ofício ou a 

requerimento de qualquer das partes, tomar-lhe antecipadamente o 

depoimento"). 2. Firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido 

de que "[s]e o acusado, citado por edital, não comparece nem constitui 

advogado, pode o juiz, suspenso o processo, determinar produção 

antecipada de prova testemunhal, apenas quando esta seja urgente nos 

termos do art. 225 do Código de Processo Penal". Precedentes. 3. Ordem 

concedida. (HC 96325, Relator(a):Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, 

julgado em 19/05/2009, DJe-157 DIVULG 20-08-2009 PUBLIC 21-08-2009 

EMENT VOL-02370-04 PP-00762 RF v. 105, n. 404, 2009, p. 481-487)” 

“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. 

ART. 366 DO CPP. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA TESTEMUNHAL. 

IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER DE URGÊNCIA INDEMONSTRADO. SÚMULA 

415 DO STJ. 1. A produção antecipada de provas está adstrita àquelas 

consideradas de natureza urgente pelo Juízo processante, consoante sua 

prudente avaliação, no caso concreto, nos termos do enunciado da 

Súmula 415 desta corte. 2. Não justifica a medida a alusão abstrata e 

especulativa no sentido de que as testemunhas podem vir a falecer, 

mudar-se ou se esquecer dos fatos durante o tempo em que perdurar a 

suspensão do processo. Muito embora seja assertiva passível de 

concretização, não passa, no instante presente, de mera conjectura, já 

que desvinculada de elementos objetivamente deduzidos. 3. A afirmação 

de que a passagem do tempo propicia um inevitável esquecimento dos 

fatos, se considerada como verdade absoluta, implicaria a obrigatoriedade 

da produção antecipada da prova testemunhal em todos os casos de 

suspensão do processo, na medida em que seria reputada de antemão e 

inexoravelmente de caráter urgente, retirando do Juiz a possibilidade de 

avaliá-la no caso concreto. 4. Ordem concedida para cassar a decisão, 

mantida pelo acórdão impugnado, que determinou a produção antecipada 

de prova, determinado o desentranhamento das provas produzidas 

antecipadamente. (HC 191.942/ES, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA 

TURMA, julgado em 17/03/2011, DJe 04/04/2011)”De igual quadra a 

inteligência do verbete 455 da súmula do e. STJ, cimentando: “a decisão 

que determina a produção antecipada de provas com base no art. 366 do 

CPP deve ser concretamente fundamentada, não a justificando unicamente 

o mero decurso do tempo.”Destarte, após análise do caso em tablado, não 

vislumbro a real necessidade de se antecipar a colheita da prova 

testemunhal.Decido.SUSPENDO o curso processual e prescricional pelo 

prazo da súmula 415 do e. STJ, não permitindo a antecipação de colheita 

de prova testemunhal. Ciência ao MP. Cumpra, providenciando e 

expedindo o necessário.Sorriso/MT, 09 de outubro de 2017.ANDERSON 

CANDIOTTOJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Emerson de Oliveira 

Silva Souza, digitei.

Sorriso, 29 de novembro de 2018

Lidiane Dias de Campos Maraschin Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 115143 Nr: 6465-34.2014.811.0040

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DOUGLAS ADRIANO VICINOSKI FLIEGNER

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO LENOAR MARTINS - 

OAB:7975-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que remeto o presente para INTIMAÇÃO da parte 

requerente acerca da decisão de fls. 06/07 (...)"Considerando que o MP 

desistiu da prova pericial nos aparelhos celulares apreendidos, conforme 

fl. 256 dos autos em apenso Código 107821, com base no art. 120 e 

parágrafos do Código de Processo Penal, DEFIRO o pedido de restituição 

do Bem Apreendido acima descrito.

Ante o exposto Julgo PROCEDENTE o pedido do autor e Extingo o 

Processo Com Resolução de Mérito.Lavre-se o competente Termo de 

Restituição.(...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 168162 Nr: 2278-75.2017.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉLIDE MANZINI DE CAMPOS - 

OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - SORRISO - OAB:

 DELIBERAÇÃO

 Por fim o MM. Juiz de Direito ANDERSON CANDIOTTO deliberou:

1- Quanto ao registro audiovisual da presente audiência, no que toca à 

sua legalidade, procedimento, publicidade, segurança, conservação e 

degravação, certo é que todos devem observar as disposições da seção 

20 do capítulo 2 da CNGC (Provimento 12/2011/CGJ).

2- Na forma requerida pelas partes, segue sentença oral de ABSOLVIÇÃO 

do(a) acusado(a), com isenção legal de custas e despesas processuais 

conforme CPP e CNGC/MT, conforme midia em anexo. PRIC.

3- Considerando a ausência de interesse da vítima, declaro extinta 

eventual medida protetiva de urgência, traslade-se cópia da presente 

decisão àqueles autos, e, após as providências de praxe, arquive-se.

4- Saem os presentes intimados. Expedindo o necessário. Cumpra-se com 

celeridade.

Nada mais havendo a consignar, às 18:00 foi lavrado o presente termo, 

que vai assinado pelos presentes.

MM. Juiz: ____________________________________

Promotor(a) de Justiça: ____________________________________

 A d v o g a d o ( a ) / D e f e n s o r ( a )  P ú b l i c o ( a ) : 

___________________________________

Réu: ___________________________________

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 168162 Nr: 2278-75.2017.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉLIDE MANZINI DE CAMPOS - 

OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - SORRISO - OAB:

 DELIBERAÇÃO

 Por fim o MM. Juiz de Direito ANDERSON CANDIOTTO deliberou:

1- Quanto ao registro audiovisual da presente audiência, no que toca à 

sua legalidade, procedimento, publicidade, segurança, conservação e 

degravação, certo é que todos devem observar as disposições da seção 

20 do capítulo 2 da CNGC (Provimento 12/2011/CGJ).

2- Na forma requerida pelas partes, segue sentença oral de ABSOLVIÇÃO 

do(a) acusado(a), com isenção legal de custas e despesas processuais 

conforme CPP e CNGC/MT, conforme midia em anexo. PRIC.

3- Considerando a ausência de interesse da vítima, declaro extinta 

eventual medida protetiva de urgência, traslade-se cópia da presente 

decisão àqueles autos, e, após as providências de praxe, arquive-se.

4- Saem os presentes intimados. Expedindo o necessário. Cumpra-se com 

celeridade.

Nada mais havendo a consignar, às 18:00 foi lavrado o presente termo, 

que vai assinado pelos presentes.

MM. Juiz: ____________________________________

Promotor(a) de Justiça: ____________________________________

 Advogado(a)/Defensor(a) Público(a): 
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___________________________________

Réu: ___________________________________

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 114115 Nr: 5634-83.2014.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO CARNEIRO BARROS 

NETO - OAB:15216/MT

 Processo: 5634-83.2014.811.0040 (Código 114115)

VISTOS/KP

Considerando certidão de fl. 123, resta por prejudicada à audiência 

anteriormente aprazada, deste modo abra-se vistas dos autos ao parquet.

Após volte concluso.

Cumpra, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

Sorriso/MT, 28 de novembro de 2018.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 102409 Nr: 5330-21.2013.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EZEQUIEL VARGAS DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÉLIO REIS DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 11265

 Processo: 5330-21.2013.811.0040 Código 102409

VISTOS/KP

Chamo o feito à ordem, para alterar o despacho de fl. 95, devendo ser a 

fiança revertida, vinculada ao Processo n.º 9199-50.2017.811.0040 

(Código: 180114), da Segunda Vara Criminal, nos termos da Portaria n.º 

01/2017 da Segunda Vara Criminal desta Comarca, conforme Resolução 

n.º 154/2012 do Conselho Nacional de Justiça.

Cumpra, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

Sorriso/MT, 28 de novembro de 2018.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 133400 Nr: 7066-06.2015.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIEL FARIAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISA FIDELIS GONÇALVES 

PYRÂMIDES - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): GABRIEL FARIAS DA SILVA, Filiação: 

Edilaine Farias da Silva, data de nascimento: 11/07/1997, brasileiro(a), 

natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), servente de pedreiro, Telefone 

9722-9972. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: (...) Consta dos autos de inquérito policial que no dia 05 

de agosto de 2015, por volta das 13:00 horas, a Policia Militar, em rondas 

de rotina na Rua Mato Grosso, neste Município e comarca de Sorriso - MT, 

surpreendeu o denunciado Gabriel Farias da Silva, quando conduzia em 

proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, qual seja uma TV 

marca AOC, 32. Dscortina-se dos autos que, nas mesmas condições de 

tempo e lugar narrados acima, do denunciado Gabriel Farias da Silva, 

corrompeu o menor de 18 (dezoito) anos de idade João Paulo Rodrigues 

de 17 (dezessete) anos de idade, com ele praticando infração penal. (...) 

Ante exposto, o Ministério Público oferece Denúncia em face de GABRIEL 

FARIAS DA SILVA, com incurso no artigo 180, caput, do Código Penal 

(receptação simples), c/c artigo 244-B, caput, do ECA (corrupção de 

menor).(...).

Despacho: Vistos.Defiro o pedido de citação editalícia feito pelo MP e 

determino a citação do acusado por edital, com o prazo de 15 (quinze) 

dias, conforme disposto no artigo 361 do CPP.Decorrido o prazo, com ou 

sem a apresentação de defesa preliminar, venham os autos 

conclusos.Ciência ao MP.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Fabiane Nascimento, 

digitei.

Sorriso, 30 de novembro de 2018

Lidiane Dias de Campos Maraschin Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

Comarca de Tangará da Serra

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 224492 Nr: 13774-90.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DURVAL RODRIGUES DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOS MILITARES 

DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALE ARFUX JÚNIOR - 

OAB:6843-MT, JABES ALBERTO DIAS - OAB:17005/O, MAYARA 

CRISTINA CINTRA ROSA - OAB:OAB/MT 24217, TENARESSA 

APARECIDA DE ARAÚJO DELLA LÍBERA - OAB:7.031

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ AUGUSTO PIRES 

CEZARIO - OAB:2090, TAIRO DOMINGOS DARTORA - OAB:OAB/MT 

16.917

 Vistos.

Em que pese o conteúdo da manifestação do perito de fls. 110/112, como 

se extrai da decisão de fls. 99/102, os honorários periciais em questão já 

foram fixados pelo Juízo. Logo, diante desse cenário, não há que se falar 

em majoração, como requerido.

Posto isso, INTIME-SE o perito nomeado para, no prazo de 15 dias, 

informar se realizará a perícia, nos termos da decisão de fls. 99/102, pelo 

valor dos honorários ali fixados pelo Juízo.

Em caso de realização pelo valor fixado, CUMPRA-SE os demais 

comandos da decisão de fls. 75/75-verso.

Em havendo declinação para a realização da perícia, CONCLUSOS para 

nomeação de perito substituto.

CUMPRA-SE. INTIME-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 206176 Nr: 19833-31.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: CARAMORI MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, 

RICARDO TURBINO NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R2 TECH SERVIÇOS E SOLUÇÕES 

INTELIGENTES LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Paulo Moreschi - 

OAB:11686, Ricardo Turbino Neves - OAB:12.454

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Fora procedida pesquisa, como requerido, no sistema CCS, conforme 

documentos a seguir juntados, com o que se pretende outorgar maior 

celeridade ao feito, na forma preconizada pelo artigo 5º, inciso LXXVIII, da 

CF/88.

 Logo, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, manifestar 
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sobre os documentos em questão, pugnando o que entender de direito 

para o andamento da vertente demanda.

Caso nada requeira, tendo em conta que se trata de título executivo 

judicial, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo, aguardando 

eventual manifestação da parte exequente.

Caso a parte localize patrimônio, que reaviva a vertente execução, 

bastará apresentar o correlato requerimento, desde que a pretensão não 

esteja fulminada pela prescrição, nos moldes do artigo 921, § 1º e 

seguintes, do CPC.

INTIME-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 209821 Nr: 1971-13.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABEL ALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGIPLAN FINANCEIRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILSON SALES BELCHIOR - 

OAB:OAB/MT 21.150-A

 Vistos.

Em que pese o conteúdo da manifestação do perito de fls. 94/96, como se 

extrai da decisão de fls. 79/80-verso, os honorários periciais em questão 

já foram fixados pelo Juízo. Logo, diante desse cenário, não há que se 

falar em majoração, como requerido.

Posto isso, INTIME-SE o perito nomeado para, no prazo de 15 dias, 

informar se realizará a perícia, nos termos da decisão de fls. 79/80-verso, 

pelo valor dos honorários ali fixados pelo Juízo.

Em caso de realização pelo valor fixado, CUMPRA-SE os demais 

comandos da decisão de fl. 50-verso.

Em havendo declinação para a realização da perícia, CONCLUSOS para 

nomeação de perito substituto.

CUMPRA-SE. INTIME-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 108117 Nr: 6787-19.2008.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARGILL AGRÍCOLA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENESIO VENTURINI, ASAHI 

REPRESENTAÇOES LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON LUIZ WERNER - 

OAB:6298-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Nos moldes do § 3º do artigo 782 do CPC, PROMOVA-SE a inclusão do 

nome da parte executada nos órgãos de proteção ao crédito, utilizando-se 

do sistema SerasaJud, como requerido às fls. 351/351-verso.

No mais, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, pugnar o 

que entender de direito para o andamento do feito.

Caso nada requeira, como já determinado à fl. 350, tendo em conta que se 

trata de título executivo judicial, AO ARQUIVO com as anotações e baixas 

de estilo, aguardando eventual manifestação da parte exequente.

Caso a parte localize patrimônio, que reaviva a vertente execução, 

bastará apresentar o correlato requerimento, desde que a pretensão não 

esteja fulminada pela prescrição, nos moldes do artigo 921, § 1º e 

seguintes, do CPC.

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 292774 Nr: 19258-18.2018.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO CRISTIAN RODRIGUES NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:45445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, indicar seu endereço 

eletrônico, na forma do artigo 319, inciso II, do CPC, sob pena de extinção, 

conforme preceitua o artigo 321, parágrafo único, do CPC.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 143437 Nr: 2951-96.2012.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Lopes de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB/MT 10050, MARCO ANTONIO 

DE MELLO - OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZETE APARECIDA 

OLIVEIRA SCATIGNA - OAB:12.090-A/MT, ESIO OLIVEIRA DE SOUZA 

FILHO - OAB:15.687-A/MT, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:OAB/MT14469-A, PAULO EDUARDO DIAS DE CARVALHO - 

OAB:13.577-A/MT

 Certifico e dou fé que diante do pedido de desarquivamento de fls. retro e 

com o pagamento da respectiva taxa, nos termos da legislação vigente e 

do Provimento nº 56/2007-CGJ, encaminho os autos ao setor de matéria 

de imprensa para intimar a parte autora/interessada para requerer o que 

lhe é de direito, ressalvando que em caso de inércia, no prazo de quinze 

dias os autos retornarão ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 143424 Nr: 2943-22.2012.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON GOMES JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA CINTRA RASCHEJA - 

OAB:15625

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A/MT

 Certifico e dou fé que diante do pedido de desarquivamento de fls. retro, 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

encaminho os autos ao setor de matéria de imprensa para intimar a parte 

autora/interessada para requerer o que lhe é de direito, ressalvando que 

em caso de inércia, no prazo de quinze dias os autos retornarão ao 

arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102231 Nr: 1116-15.2008.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABCL, ACCL, RAIMUNDA DE OLIVEIRA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODIVAL DA SILVA LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CORREA BRAGA FILHO 

- OAB:OAB/MT 16.482, LUIS CARLOS DE PAULO BARBOSA - 

OAB:12107/MT, MÉRILLY LAÍS SAVAN SOARES - OAB:21474/0, NELSO 

CONSTANTE PEREIRA MAZUI - OAB:10293-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que diante do pedido de desarquivamento de fls. retro, 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

encaminho os autos ao setor de matéria de imprensa para intimar a parte 

autora/interessada para requerer o que lhe é de direito, ressalvando que 

em caso de inércia, no prazo de quinze dias os autos retornarão ao 

arquivo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 140800 Nr: 103-39.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE FRANCISCO DE FATIMA PINHEIRO, MARIA 

DE JESUS FAUSTINO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANE SOARES MARTINAZZO 

- OAB:13561/MT, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - OAB:9925-B 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:OAB/MT 11877-A, GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A/MT

 Certifico e dou fé que a parte autora solicitou o desarquivamento destes 

autos, entretanto, deixou de juntar cópia da guia de desarquivamento 

devidamente paga. Desta forma, em atendimento ao Provimento nº 

056/2007, impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa 

a fim de intimar os advogados da parte requerida para, no prazo de cinco 

dias, providenciar o recolhimento da taxa referente ao desarquivamento, 

para posterior vistas dos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 140399 Nr: 10939-08.2011.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAIANY DE PAULA PACHECO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLI DE OLIVEIRA 

GALLEGO - OAB:10755/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:OAB/MT 11877-A, FLAVIANO BELLINATI GARCIA PEREZ 

- OAB:24102-B/PR, GIULIO ALVARENGA REALE - OAB:15484-A/MT, 

SILMARA RUIZ MATSURA - OAB:OAB/MT9941-B

 Certifico e dou fé que diante do pedido de desarquivamento de fls. retro e 

com o pagamento da respectiva taxa, nos termos da legislação vigente e 

do Provimento nº 56/2007-CGJ, encaminho os autos ao setor de matéria 

de imprensa para intimar a parte requerida/interessada para requerer o 

que lhe é de direito, ressalvando que em caso de inércia, no prazo de 

quinze dias os autos retornarão ao arquivo.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 108346 Nr: 7020-16.2008.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIOZAN FREITAS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO APARECIDO DE SÁ, JOILSON 

OLIVEIRA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO CEZAR SANTOS REIS 

- OAB:22096/O, FRANCISMAR SANCHES LOPES - OAB:1708-B/MT, 

LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:, DEFENSORIA PUBLICA-NUCLEO 

VARZEA GRANDE-MT - OAB:, HENRIQUE CRISTÓVÃO ALMEIDA - 

OAB:OAB-MT 9585, LINDOLFO ALVES DA COSTA - OAB:4366/MT

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): RONALDO APARECIDO DE SÁ, Rg: 

733436, Filiação: Joao Rufino de SA e Emilia Rodrigues de SA, data de 

nascimento: 15/01/1974, natural de Cascavel-PR e atualmente em local 

incerto e não sabido JOILSON OLIVEIRA FERREIRA, brasileiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DOS EXECUTADOS, acima qualificados, para no 

prazo de 15 dias, pagarem o débito, acrescido de custas, se houver, sob 

pena de incidência de multa de 10% e de honorários advocatícios também 

de 10%. Ficam os executados cientes de que, na forma do artigo 525 do 

CPC, transcorrido o prazo previsto no artigo 523 do CPC sem o pagamento 

voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias para que, independentemente de 

penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua 

impugnação.

Resumo da Inicial: Mariozan Freitas de Oliveira, CPF nº 009.274.291-28, 

move contra os executados Ronaldo Aparecido de Sá, RG nº 733436 

SSP/SP e Joilson Oliveira Ferreira, qualificação desconhecida, ambos 

residentes na Av. Nilo Torres, nº 1471-W, Vila Araputanga, nesta cidade, 

a Ação de Cumprimento de Sentença, no processo de Indenização por 

Danos Morais, materiais e estéticos decorrente de acidente de trânsito que 

foi julgada procedente nos termos da sentença de fls. 179/188, 

parcialmente transcrita: "... Acolho em parte a pretensão da parte autora e 

julgo parcialmente procedentes os pedidos da petição inicial, razão por 

que condeno a parte demandada, de forma solidária, ao pagamento da 

quantia de R$ 2.804,54 a título de danos emergentes (despesas médicas, 

hospitalares, farmacêuticas e conserto da motocicleta), devendo incidir 

juros de mora de 1% ao mês, nos termos do art. 406 do Código Civil, c/c § 

1º do art. 161 do CTN, correção monetária com reajuste pelo INPC, ambos 

a partir do efetivo desembolso. Ainda, condeno a parte demandada, de 

forma solidária, ao pagamento, a título de lucros cessantes, do salário 

recebido pelo autor no período compreendido entre 15/12/2007 até 

30/04/2008, (...) Condeno a parte demandada ao pagamento de 

indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 com juros de 

mora de 1% ao mês (...) a partir da efetiva citação, e correção monetária 

pelo INPC a partir da prolação da sentença. Condeno a parte demandada 

ao pagamento de indenização no valor de R$ 10.000,00 a título de danos 

estéticos, ambos com juros de mora em 1% ao mês, nos termos do art. 

406 do Código Civil c/c § 1º do art. 161 do CTN, a partir do evento danoso 

e correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença. 

Considerando que a parte autora decaiu de parte mínima dos pedidos 

(valor dos danos materiais), condeno a parte demandada ao pagamento 

das despesas, custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 

10% sobre o valor da condenação, nos termos do § 3º do art. 20 do CPC. 

Julgo extinto o processo com resolução de mérito (...) " A sentença 

transitou em julgado e os executados permaneceram inertes. Os 

executados devem ser intimados a pagarem a quantia de R$ 52.396,90, já 

somados custas processuais e honorários sucumbenciais, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de acrescentar na dívida multa de 10% e 

honorários sucumbenciais, na forma do artigo 523, § 1º do CPC.

Despacho/Decisão: Vistos.INTIME-SE a parte executada por edital, nos 

termos do ato judicial de fls. 224/225.Após, INTIME-SE a parte exequente 

para, no prazo de 15 dias, manifestar.CIÊNCIA à DPE.ÀS PROVIDÊNCIAS.

Advertência: A parte executada fica ciente de que, na forma do artigo 525 

do CPC, decorrido o prazo de 15 (quinze) dias para o pagamento 

voluntário (artigo 523 do CPC), e não sendo este efetuado, inicia-se o 

prazo de 15 (quinze) dias para que, independentemente de penhora ou 

nova intimação, apresente nos autos, sua impugnação.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Luciana Palácio Pilatti, 

digitei.

Tangará da Serra, 28 de novembro de 2018

Élida Juliane Schneider Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 128803 Nr: 7695-08.2010.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILSON DIAS CALDAS, MAGNA EVELIZE WINCK 

CALDAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VITALINO DALLA BONA, CLAUDETE ABREU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMES LEONARDO PARENTE DE 

ÁVILA - OAB:5.367 OAB/MT, JONAS COELHO DA SILVA - 

OAB:5706/MT, PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA - OAB:7.074 OAB/MT, 

PEDRO EVANGELISTA DE ÁVILA - OAB:1823-B/MT, RENATA MOREIRA 

DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - OAB:11674-B, RUBIANE KELI 

MASSONI - OAB:12419/MT, Vanessa Pelegrini - OAB:10.059 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que diante do pedido de desarquivamento de fls. retro e 

com o pagamento da respectiva taxa, nos termos da legislação vigente e 

do Provimento nº 56/2007-CGJ, encaminho os autos ao setor de matéria 

de imprensa para intimar a parte autora/interessada para requerer o que 

lhe é de direito, ressalvando que em caso de inércia, no prazo de quinze 

dias os autos retornarão ao arquivo.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 146002 Nr: 5725-02.2012.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIVALDO VIEIRA DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Luiz Pereira - 

OAB:18473-A/MT, GIULIO ALVARENGA REALE - OAB:15484-A/MT, 

MOISÉS BATISTA DE SOUZA - OAB:21442-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que a parte autora solicitou o desarquivamento destes 

autos, entretanto, deixou de juntar cópia da guia de desarquivamento 

devidamente paga. Desta forma, em atendimento ao Provimento nº 

056/2007, impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa 

a fim de intimar os advogados da parte autora para, no prazo de cinco 

dias, providenciar o recolhimento da taxa referente ao desarquivamento, 

para, somente após, efetivar vista dos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 4400 Nr: 217-71.1995.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE JOAO BURALI, ESPOLIO DE 

YOLANDA FERRACIN BURALI, SANDRA MARA BURALI GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCISIO FOLETTO PEREIRA 

- OAB:20686/O

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e à r. decisão de fl. 

621-verso, impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa 

a fim de intimar os advogados das partes para, no prazo de quinze dias, 

manifestarem acerca dos cálculos apresentados pelo Contador Judicial às 

fls. 623/639, observando que eventual impugnação deverá se ater a 

eventual discrepância entre o cálculo já homologado e a atualização.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 54627 Nr: 4224-23.2006.811.0055

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRARE & FRARE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT, WALLACE ELLER MIRANDA - OAB:22.524MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, ADOTO as seguintes providências:I-) INTIME-SE o 

Administrador Judicial para que, em 24 horas, esclareça a natureza do 

crédito que fora negativado (fls. 1.277/1.279), mormente se está 

submetido à recuperação judicial.II-) Se a informação do Administrador 

Judicial for positiva, INTIME-SE o Banco da Amazônia S/A para que, no 

prazo de 05 dias, promova a baixa da negativação, sob pena de multa 

diária de R$ 300,00 (trezentos reais), até o limite de R$ 38.160,00.III-) Se o 

Administrador Judicial informar que não está submetido, desde já INDEFIRO 

o pleito de fls. 1.272/1.276.IV-) Cumpridos os itens anteriores, 

ENCAMINHEM-SE os autos à União para cumprimento do acórdão de fls. 

1.256/1.258. V-) Com o retorno dos autos, CERTIFIQUE a Secretaria de 

Vara o cumprimento da decisão de fls. 1.203/1.204-verso.VI-) 

DETERMINO, ainda, que a recuperanda retome imediatamente o 

cumprimento do plano de recuperação judicial devidamente 

homologado.CUMPRA-SE com prioridade e urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 121869 Nr: 964-93.2010.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACIR MARTINS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO DO NASCIMENTO, MARISTELA 

RIBEIRO DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE PERASSOLO - 

OAB:12804, ROMAIR CICERO DE OLIVEIRA - OAB:13286-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT

 Vistos.

Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença formulada por 

EDUARDO DO NASCIMENTO e MARISTELA RIBEIRO DO NASCIMENTO, às 

fls. 467/471.

Intimada, a parte exequente manifestou às fls. 479/477 e às fls. 478/481.

 É o relatório. Decido.

Em que pese os argumentos externados pela parte executada, a verdade 

é que os aludidos pleitos já foram alvo da decisão de fls. 433/434. No 

mais, é possível verificar que fora interposto agravo de instrumento, cujo 

efeito suspensivo fora indeferido, como se vê às fls. 458/459. Logo, ao 

menos no momento, a aludida decisão permanece hígida.

Posto isso, por ser questão já decidida, NÃO ACOLHO a impugnação ao 

cumprimento de sentença de fls. 467/471.

Por outro lado, é certo que a execução deve se dar da forma menos 

gravosa ao devedor, contudo, ela é feita no interesse do credor.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO POR TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL – PENHORA EM DINHEIRO – ARTIGO 655 DO CPC – 

SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA POR VEÍCULO – DISCORDÂNCIA DO 

CREDOR – INVIABILIDADE NO CASO CONCRETO – EFETIVIDADE DA 

PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO DEVEDOR – 

RECURSO DESPROVIDO.

A execução deve ser promovida da forma menos gravosa ao devedor, 

mas não se pode perder de vista que ela se processa no interesse do 

credor, sendo o objetivo primordial do processo executivo a satisfação do 

crédito exequendo”. (TJMT - AI 99237/2014, DES. DIRCEU DOS SANTOS, 

QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/12/2014, Publicado no DJE 

12/12/2014) (negrito nosso)

Firmada essa premissa, como apontado pelo exequente, como se vê às 

fls. 475/476, não fora sequer juntado aos autos qualquer documento 

capaz de comprovar que o aludido bem móvel seria, de fato, de 

propriedade da parte autora. Afinal, o contrato de compra e venda de fls. 

472/473 data de 2008.

Depois, também não se vê nos autos qualquer documento capaz de 

comprovar que sobre o aludido imóvel não recai qualquer gravame.

No ponto, no que se refere ao valor do imóvel, se fosse o caso, apenas a 

avaliação realizada pelo Juízo seria capaz de determinar a sua suficiência.

Por fim, assiste razão à parte exequente ao afirmar que o imóvel em 

questão é de difícil alienação, haja vista que, ao que parece, não estaria 

registrado perante o cartório de imóveis em nome dos executados.

Por todo o exposto, INDEFIRO a oferta do imóvel indicado pela parte 

executada.

ENCAMINHEM-SE os autos à Contadoria Judicial para, no prazo de 15 dias, 

promover a atualização do cálculo de fls. 423/424, com a inclusão da multa 

e honorários advocatícios fixados na decisão de fls. 438/439, uma vez 

que não se depara com o pagamento da dívida.

Após, com o cálculo, INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 dias, 

manifestarem, valendo o silêncio como concordância. Desde já, deixo 

consignado que eventual impugnação deverá se ater, se for o caso, a 

contradições na atualização do cálculo frente ao cálculo já homologado 

(fls. 423/424).

 Com a manifestação expressa ou tácita, desde já, HOMOLOGO o cálculo 

da dívida.

Por fim, CONCLUSOS para análise dos pleitos incrustados nos itens “a” e 

“b” de fl. 466.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 273201 Nr: 3605-73.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPECUÁRIA PALMITAL S/A, OCTÁVIO THOMÉ, 

MARIA APARECIDA HIDALGO THOMÉ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAMILA DONIDA CRESTANI, GERALDO 
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VIGOLO, NELSON JOSÉ VIGOLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO CARLOS HIDALGO THOME 

- OAB:4193/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo Moraes de 

Souza - OAB:14032, Fernando Tardioli Lúcio de Lima - OAB:206.727 

- SP, VANDERLEI CHILANTE - OAB:3533-A/MT

 Vistos.

Por conta do requerimento de fl. 622, AGUARDE-SE o prazo de 10 (dez) 

dias.

 Decorrido o prazo de suspensão, INTIMEM-SE as partes para, no prazo 

de 15 dias, informarem se houve composição amigável, ocasião em que 

deverão apresentar a minuta de acordo, devidamente assinada pelas 

partes e seus respectivos advogados, ou pugnar o que entender de 

direito.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 290102 Nr: 17122-48.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TAKASHI SHIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIRENE ANA CUSTODIO SOARES, L. R. DE 

MELLO & CIA LTDA, LUCIANO MIGUEL MARCON, PAULO EDUARDO 

SANCHES ROSA RODRIGUES DE MELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÍTALO JORGE SILVEIRA LEITE 

- OAB:10.074 OAB/MT, JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT, 

Tiago Shioji Tiuman - OAB:21461/0, VIVIANE ANNE DIAVAN - 

OAB:6661/MT

 Vistos.

Considerando o pleito de fl. 72, REDESIGNO a audiência de conciliação 

para o dia 14 de março de 2019, às 13h00min, a ser realizada no Centro 

Judiciário de Soluções e Conflitos desta Comarca.

CITE-SE pessoalmente os demandados ainda não citados e INTIMEM-SE a 

parte autora e o demandado, já citado, por DJE, acerca da nova data 

designada para a realização da solenidade.

INTIMEM-SE.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 278455 Nr: 7754-15.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMPLEMENTOS MICHEL EIRELI - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIRO IVO CIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOARES DOS REIS 

GRILO - OAB:23399/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciana Carla da Silva 

Azevedo - OAB:OAB/PR: 49.670, Paulo Giovani Fornazari - 

OAB:OAB/PR: 22089

 Vistos.

IMPLEMENTOS MIGUEL EIRELLI – ME ingressou com a presente demanda 

em face de SIRO IVO CIMA, ambos qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, as partes noticiaram a composição amigável da lide, 

pugnando pela homologação do acordo (fls. 68/70).

Depois, às fl. 71 e 73, foram apresentados comprovantes de cumprimento 

do acordo.

Os autos vieram-me conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Realmente, as partes transacionaram às fls. 68/70, não restando 

alternativa senão a homologação do acordo, com fulcro no art. 840 do 

Código Civil.

Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado às fls. 68/70, para que 

surtam os seus legais e jurídicos efeitos, razão por que DECLARO 

EXTINTO o vertente feito, na forma do artigo 487, inciso III, “b”, do CPC.

Sem custas, na forma do § 3º do art. 90 do CPC.

Honorários advocatícios como acordado.

P.I.C.

Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as baixas e anotações de 

estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 149062 Nr: 9006-63.2012.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINDALVA BIBIANO SOBRINHO, SANDRA BAPTISTA 

SOBRINHO, CLÁUDIO JOSÉ SOBRINHO, SIMONE AUXILIADORA 

SOBRINHO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO APARECIDO DE OLIVEIRA COSTA, 

CONFIANÇA COMPANHIA DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselle Cristian Carpenedo - 

OAB:6337/MT, RULLYAN PETERSON SAMPAIO - OAB:11691/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CINTIA CARLA SENEN - 

OAB:61834, DARLENE KATIA FOGLIATTO GOUVEIA - OAB:12.106/MT, 

JORGE ANDRÉ RITZMANN DE OLIVEIRA - OAB:11.985, JOSELIA DE 

SOUZA ERMITA - OAB:11.871, OSVALDO ROGERIO DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/SC 23.738, SONIA MARTINS SACCON ANGULSKI - 

OAB:SC/6.008, VALTER CAETANO LOCATELLI - OAB:3554-B

 Vistos.

Considerando o retorno dos autos, INTIMEM-SE as partes para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, pugnarem o que entenderem de direito.

Transcorrido “in albis” o prazo, AO ARQUIVO com as anotações e 

providências de estilo.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 245957 Nr: 13495-70.2017.811.0055

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON GARCIA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIARA LAMENHA CAVALCANTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ledi Figueiredo Bridi - 

OAB:9413, LUIZ MARIANO BRIDI - OAB:2619/MT, THIAGO LUIZ 

FIGUEIREDO BRIDI - OAB:9.418 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVO MARCELO SPINOLA DA 

ROSA - OAB:13731, MAYANA PEREIRA SOARES - OAB:OAB/MT 17.092

 Por todo o exposto, tendo em vista a perda superveniente do objeto, 

JULGO EXTINTO o feito sem resolução do mérito, nos termos do inc. VI do 

art. 485 do CPC.Diante do princípio da causalidade, CONDENO a parte 

embargante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que 

FIXO em 10% sobre o valor da execução, na forma do artigo 85, § 2º, do 

CPC, em relação à execução por quantia certa. E, CONDENO a parte 

embargada ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que FIXO 

em 10% sobre o valor da execução, na forma do artigo 85, § 2º, do CPC, 

em relação à execução da obrigação de fazer, contudo, condenação essa 

SUSPENSA, na forma do artigo 98, § 3º, do CPC.P.I.C.Diante da decisão 

prolatada às fls. 220/223, independentemente do trânsito em julgado da 

vertente demanda, tal qual da decisão prolatada nos Autos da Execução 

n. 6562-81.2017.811.0055 (Código: 239129), OFICIEM-SE aos órgãos de 

proteção ao crédito para que, no prazo de 15 dias, promovam a baixa das 

restrições em nome da parte executada oriunda da demanda executória, 

em apenso.Da mesma forma, EXPEÇA-SE alvará do valor atinente ao valor 

depositado para pagamento da execução da obrigação de fazer em favor 

da parte executada, cumprindo, se for o caso, o artigo 450, § 3º, da 

CNGC.Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e 

registros de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 104067 Nr: 2873-44.2008.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celso Borges de Moura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO ADMINISTRADORA CONSORCIOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO BORGES DE MOURA - 

OAB:OAB/MT 9.124

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO BOABAID 

BERTAZZO - OAB:8794-A/MT, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103873/12/2018 Página 301 de 948



MACEDO - OAB:17.528

 Vistos.

ENCAMINHEM-SE novamente os autos à contadoria judicial para que, no 

prazo de 15 dias, manifeste sobre a impugnação de fls. 363/364-verso, 

com a devida fundamentação, oportunidade em que, se for o caso, deverá 

observar a insurgência da parte quando da confecção do cálculo, 

mormente no que se refere à data de incidência dos juros de 1%, uma vez 

que o cálculo de fls. 326/329-verso indicou data diversa para a incidência 

dos aludidos juros, se comparados com o cálculo de fls. 358/361.

Após, INTIMEM-SE as partes para manifestarem no prazo de 15 dias, 

valendo o silêncio como concordância.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 6910 Nr: 605-71.1995.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE JOSÉ TOMAZ LUCENTE, ANA 

TEREZA RIBEIRO, RAFAEL ALEXANDRE LUCENTE, FERNANDA CATARINA 

LUCENTE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:4729-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEONICE ALVES DE BRITO 

CORREA - OAB:12.075/MT, MARCOS CARDOZO DALTO - OAB:11466, 

MARIA APARECIDA LUSCENTI - OAB:OAB/SP 59.888, REGIS DANIEL 

LUSCENTI - OAB:272190/SP, WILSON DALTO - OAB:1 682-A

 Vistos.

Conforme interpretação do artigo 921 do CPC, ENCAMINHEM-SE os autos 

ao arquivo provisório, sendo que, pelo prazo de 01 (um) ano, não 

transcorrerá a prescrição. Por lógica, após tal lapso temporal, o título 

estará sujeito ao prazo prescricional de 03 (três) anos, que deverá estar 

anotado no sistema Apolo.

Caso alcançada a prescrição em arquivo provisório, INTIMEM-SE a partes 

para manifestarem no prazo de 15 dias.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 264246 Nr: 27860-32.2017.811.0055

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RURAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, SYNGENTA 

PROTEÇÃO DE CULTIVO LTDA, PRODUQUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

LTDA, N. B. DIAVAN & CIA LTDA-EPP, AGROCAT DISTRIBUIDORA DE 

INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA, BANCO DO BRASIL S/A, BANCO SAFRA 

S/A, OXIQUIMICA AGROCIÊNCIA LTDA, FIAGRIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KANEYUKI - OAB:198905, ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - 

OAB:MT20495/A, ANTONIO FRANGE JUNIOR - OAB:6218-MT, 

AURELIANO MONTEIRO NETO - OAB:OAB/SP 31.142, BRUNA ALVES - 

OAB:OAB/SP 381.481, CARLOS AUGUSTO MARCONDES DE OLIVEIRA 

MONTEIRO - OAB:OAB/SP 183.536, EDUARDO SILVA GATTI - 

OAB:234531, FERNANDO CORRÊA DA SILVA - OAB:OAB/SP 80.833, 

FERNANDO CORREA DOS SANTOS - OAB:35711/PR, FRANCISMAR 

SANCHES LOPES - OAB:1708-B/MT, JAIRO ENRICO KATSUDA DE 

LUCA - OAB:OAB/SP 380.300, JOACIR JOLANDO NEVES - 

OAB:3610-B/MT, JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - OAB:27141, LUCIANO 

DE SALES - OAB:5911-B/MT, MARIANA ROSA GOLBERTO MENEZES - 

OAB:OAB/MT 16.155, MATHEUS DANIEL XAVIER - OAB:OAB/SP 

363.013, NOELI IVANI ALBERTI - OAB:4061, OLGA GITTI LOUREIRO - 

OAB:OAB/SP 109.539, PABLO DOTTO - OAB:OAB/SP 147.434, RANNIER 

FELIPE CAMILO - OAB:OAB/MT 22.135-B, RENATA FERREIRA DE 

FREITAS ALVARENGA - OAB:OAB/SP 344.585, RICARDO FERREIRA DE 

ANDRADE - OAB:9764-A OAB/MT, ROSANE SANTOS DA SILVA - 

OAB:17087/O, SAMUEL FRANCO DALIA NETO - OAB:6275/MT, SILVIA 

BEATRIZ LOURENÇO DOS SANTOS - OAB:10.819, TATIANA 

SEMENÇATO FRANÇA - OAB:22.153, TIAGO MACIEL BORGES - 

OAB:20.640/MT, VANDER JOSÉ DA SILVA RIBEIRO - OAB:6160-B/MT, 

VIRGINIA CHINELATO - OAB:OAB/MT Nº24.047, VIVIANE ANNE DIAVAN 

- OAB:6661/MT, WILLIAM CARMONA MAYA - OAB:257198/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, ADOTO as seguintes providências:I-) DEFIRO o pedido de fls. 

1.285/1.286, de modo que SUSPENDO a assembleia geral de credores, 

com a redesignação para as datas informadas à fl. 1.293. Logo, 

PROMOVA-SE a convocação dos credores, na forma do artigo 36 da Lei 

n. 11.101/2005, sem prejuízo de intimação da sociedade empresária 

recuperanda e ciência ao MPE, conforme as manifestações do 

Administrador Judicial de fls. 1.285/1.286 e de fl. 1.294.II-) INDEFIRO o 

pleito de fls. 1.266/1.268.III-) CERTIFIQUE-SE o cumprimento dos itens I, IV 

e V do ato judicial de fl. 1.253.IV-) ANOTE-SE como requerido à fl. 1.284 e 

às fls. 1.287/1.287-verso.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 147403 Nr: 7194-83.2012.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMIR DALLA ROZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSVELTINS TRANSPORTADORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT, RICARDO AUGUSTO BARBOSA - OAB:10061/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANE GOMES FERREIRA - 

OAB:9862, WESLEY ROBERT AMORIM - OAB:6610-MT

 Vistos.

A parte autora, à fl. 446, pretende seja realizado o bloqueio, por meio do 

sistema “Renajud”, dos veículos por ela indicados à penhora.

DOS VEÍCULOS PLACAS AVF-7137, AUV-6460, ASA-1178 e KPT-8244

De início, vale dizer que a decisão de fls. 383/384 já indeferiu o pleito de 

bloqueio dos aludidos veículo, haja vista que não se depara com a sua 

penhora, mas, sim, da penhora sobre os direitos aquisitivos.

Depois, é possível verificar que a aludida decisão não fora atacada por 

recurso.

 Dessa feita, INDEFIRO o pleito em questão.

DOS VEÍCULOS PLACAS AEB-1494, BTC-4467 e AWS-3174

OFICIE-SE ao Juízo Deprecado para que, no prazo de 15 dias, informe 

acerca do cumprimento da missiva de fl. 396 (fl. 398), mormente se os 

aludidos veículos foram localizados.

Bem por isso, por ora, INDEFIRO o pleito em foco.

Por todo o exposto, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 

dias, pugnar o que entender de direito para o andamento do feito, 

oportunidade em que, diante do cenário delineado nos autos, mormente no 

que se refere aos veículos placas AVF-7137, AUV-6460, ASA-1178 e 

KPT-8244, deverá indicar expressamente as diligências que pretende ver 

efetivadas nos autos.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 197755 Nr: 12964-52.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL ALEXANDRE LUCENTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:4729-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB/MT 10050, MARCO ANTONIO 

DE MELLO - OAB:13188-B/MT

 Vistos.

Conforme requerido, INTIME-SE a parte executada para, no prazo de 15 

dias, indicar bens passíveis de penhora, sob pena de multa de 10% sobre 

o valor atualizado do débito executado, na forma do artigo 774, inciso V e 

parágrafo único, do CPC.

Após, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, pugnar o 

que entender de direito para o andamento do feito, oportunidade em que 

deverá apresentar o cálculo atualizado da dívida, se for o caso, com a 

inclusão da multa acima fixada.

INTIME-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 107619 Nr: 6310-93.2008.811.0055
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REZENDE ANDRADE, LAINETTI,VOIGT SOCIEDADE DE 

ADVOGADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. S. DOS SANTOS DELMONDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GEOVANI LUIZ MUNARI 

LOTHAMMER - OAB:14554/MT, MARCOS DE REZENDE ANDRADE 

JUNIOR - OAB:188846/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONI CEZAR CLARO - 

OAB:20186-O

 Vistos.

 De início, no que se refere ao pleito incrustado no item “i” de fl. 459-verso, 

fora procedida pesquisa no sistema Bacenjud, conforme documentos a 

seguir juntados, haja vista que, no momento, o bloqueio realizado pelo 

aludido sistema já abrange os recursos de devedores em contas de 

investimento de renda fixa e de renda variável.

Dessa feita, nos termos do artigo 835, inciso I e § 1º, do CPC, é prioritária 

a penhora em dinheiro, ao passo que o artigo 854 do CPC disciplina como 

se fará essa penhora por meio de sistema eletrônico gerido pela 

autoridade supervisora do sistema financeiro nacional.

Aliás, visualiza-se a precedência antes mencionada também no bojo da Lei 

n. 6.830/80 (LEF), precisamente no artigo 11, inciso I.

De tal sorte, considerando-se a anteposição legal da penhora de dinheiro, 

fora procedida a determinação de bloqueio de ativos em nome da parte 

executada. Todavia, não restou frutífera tal diligência, como se colhe dos 

documentos em anexo.

No mais, OFICIE-SE como requerido nos itens “(ii), (iii) e (iv)” de fls. 

459-verso/460, para que bloqueiem eventual valor em nome da parte 

executada até a quantia que impulsiona a vertente execução, consignando 

o prazo de 15 dias para a resposta às missivas.

Se positiva a diligência, INTIMEM-SE as partes para manifestarem no prazo 

de 15 dias.

Se negativa, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, 

pugnar o que entender de direito.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 287701 Nr: 15365-19.2018.811.0055

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RURAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO GODOY MAGALHÃES 

- OAB:234.123/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FRANGE JUNIOR - 

OAB:6218-MT, RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - OAB:9764-A 

OAB/MT, ROSANE SANTOS DA SILVA - OAB:17087/O, SILVIA BEATRIZ 

LOURENÇO DOS SANTOS - OAB:10.819, TATIANA SEMENÇATO 

FRANÇA - OAB:22.153

 Posto isso, INDEFIRO a impugnação em questão. INTIMEM-SE. Preclusa a 

decisão, CERTIFIQUE-SE nos autos principais, juntando cópia da vertente 

decisão. Por fim, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 270804 Nr: 1832-90.2018.811.0055

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AJ1 ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO FRANGE JUNIOR - 

OAB:6218-MT, RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - OAB:9764-A 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE a sociedade empresária recuperanda para que manifeste, no 

prazo de 10 dias, sobre o quanto alegado à fl. 185 pelo Administrador 

Judicial, ou seja: sobre a alienação de ativo imobilizado.

Após, INTIME-SE o Administrador Judicial para que, no prazo de 10 dias, 

também se manifeste sobre o que fora apresentado pela sociedade 

empresária recuperanda.

Por fim, AO MPE.

A Secretaria de Vara deverá certificar da publicação do vertente ato 

judicial no DJE.

Não é a primeira vez que se depara com alegação de alienação de ativo 

imobilizado, dando a entender que a sociedade empresária recuperando 

está por dar de ombros ao artigo 66 da Lei n. 11.101/2005. Logo, 

CUMPRA-SE com extrema urgência, mesmo porque se trata, em tese, de 

reiteração de infração ao aludido dispositivo legal.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 281380 Nr: 10131-56.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PORTOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL DA SILVA NUNES, ALISON ALAN DE 

LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON SANTONI FILHO - 

OAB:217967

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

PORTOBENS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. ingressou com a 

vertente execução em face de MANOEL DA SILVA NUNES e ALISON 

ALAN DE LIMA, todos qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, as partes informaram a composição amigável da lide, 

pugnando pela suspensão do feito até o cumprimento do aludido acordo, o 

que fora homologado às fls. 70/70-verso.

Após, intimada a parte exequente para manifestar acerca do cumprimento 

do acordo, valendo o silêncio como quitação, quedou-se inerte (fl. 75).

Os autos vieram-me conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Diante do cumprimento do acordo, a vertente execução atingiu o seu 

desiderato, devendo, então, ser extinta.

Posto isso, JULGO EXTINTO o processo de execução, ante o cumprimento 

pela parte executada da obrigação, nos termos do art. 924, inciso II, e art. 

925, ambos do CPC.

Custas e honorários conforme acordados.

P.I.C.

Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixa de 

estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 4395 Nr: 123-55.1997.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZILDA PEREIRA REGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA REAL LTDA, ESPOLIO DE 

VALDENIR MACHADO DE PAULA, SUELY BENITES MACHADO, REVAIR 

RODRIGUES MACHADO NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELENILDA GOMES BESSA - 

OAB:4881-B/MT, REGINA MARÍLIA DE OLIVEIRA - OAB: 3.659-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REVAIR RODRIGUES 

MACHADO NETO - OAB:OAB/MS 14.803

 Vistos.

Como requerido às fls. 627/628, PROMOVA-SE a penhora de eventual 

crédito visualizado nos Autos n. 0829061-69.2014.8.12.0001 (fl. 629), até 

o limite do valor executado. Para tanto, OFICIE-SE ao Juízo da 5ª Vara de 

Família e Sucessões da Comarca de Campo Grande/MS, como requerido, 

para que seja realizada a aludida penhora no rosto dos aludidos autos.

Após, INTIME-SE a parte executada da penhora ora deferida.

EXPEÇA-SE o necessário.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 234600 Nr: 481-19.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIDIOMAR FRANCISCO VIEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

BANCO DO BRASIL S.A. ingressou com a presente demanda em face de 

LIDIOMAR FRANCISCO VIEIRDA DA SILVA, qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, as partes noticiaram a composição amigável da lide, 

pugnando pela homologação do acordo e pela extinção do feito (fls. 

75/77).

Os autos vieram-me conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Realmente, as partes transacionaram às fls. 75/77, não restando 

alternativa senão a homologação do acordo, com fulcro no art. 840 do 

Código Civil.

Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado às fls. 75/77, para que 

surtam os seus legais e jurídicos efeitos, razão por que DECLARO 

EXTINTO o vertente feito, na forma do artigo 487, inciso III, “b”, do CPC.

Custas e honorários como acordado.

P.I.C.

Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as baixas e anotações de 

estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 282822 Nr: 11336-23.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE TEODORO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA JOSE DE SOUZA PESERICO, MARIANI 

PESERICO SANTOS, ADEMAR OLIMPIO SOUZA PESERICO, FLAVIANI 

SOUZA PESERICO CERUTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CORREA BRAGA FILHO 

- OAB:OAB/MT 16.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA BEZERRA DE BRITO - 

OAB:OAB-MT 12.352, ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - OAB:6565, 

HÍGARA HUIANE CARINHENA VANDONI DE MOURA - OAB:OAB/MT 

10.488, Renata Barcaro - OAB:MT0019819O, SÍLVIA SOARES 

FERREIRA DA SILVA - OAB:OAB/MT 14.610

 Vistos.

Considerando a possibilidade de composição amigável entre as partes, 

AGUARDE-SE até o dia 18/02/2019, como requerido à fl. 69.

Decorrido o prazo de suspensão, INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 

15 dias, apresentarem o termo do acordo noticiado.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Tangará da Serra/MT, 29 de novembro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 152012 Nr: 617-55.2013.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO FRAZÃO DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:16168-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de demanda ajuizada por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO 

S/A. em face de ANTONIO FRAZÃO DE ARAÚJO, ambos qualificados nos 

autos.

Após um ato e outro, determinou-se a intimação da parte autora para 

retirar as cartas precatórias expedidas nos autos (fls. 68 e 73).

A parte autora pugnou pela expedição de carta de intimação via AR/MP, o 

que fora indeferido à fl. 88, reiterando a determinação para a distribuição 

da carta precatória.

 Posteriormente, pugnou pela suspensão do feito pelo prazo de 180 dias, o 

que fora deferido à fl. 91.

 Transcorrido o prazo, manifestou requerendo busca de endereço, o que 

fora indeferido à fl. 94, uma vez que, como se vê às fls. 53/55 e 68/70, já 

fora realizada. Na oportunidade, restou consignado que seria o quarto ato 

judicial com idêntico sentido de determinar a distribuição das cartas 

precatórias.

Esse ato fora reiterado à fl. 110.

Derradeiramente, à fl. 116, mais uma vez fora determinada a intimação 

pessoal, na forma do art. 485, § 1º, do CPC, para que promovesse a 

distribuição das cartas precatórias, conforme já determinado em diversos 

atos judiciais anteriores. Porém, novamente tomou postura que não o 

cumprimento da vertente determinação (fl. 119).

Pois bem.

Tendo em conta a inércia da parte autora, somente resta a extinção 

anômala do feito.

Não custa ressaltar que, na forma do art. 274 do CPC, é incumbência da 

parte autora manter o endereço atualizado nos autos.

Posto isso, JULGO EXTINTO o processo nos termos do artigo 485, inciso 

III, do CPC.

CONDENO a parte autora ao pagamento das despesas e custas 

processuais.

P.I.C.

Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 116729 Nr: 6751-40.2009.811.0055

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRARE & FRARE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANKLIN ROOSEVELT VIEIRA 

VIDAURRE - OAB:OAB/MT 1585-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO VICENTE LEON - 

OAB:2249

 Vistos.

INTIME-SE o Administrador Judicial para que, no prazo de 05 dias, informe 

se o crédito em questão já consta da relação de credores e, se não 

constar, que, então, manifeste sobre o pleito em questão.

 Se já constar da relação de credores, INTIME-SE a parte requerente para, 

no prazo de 05 dias, manifestar sobre eventual ausência de interesse na 

continuidade do vertente pedido.

CUMPRA-SE com urgência.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.c

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 285175 Nr: 13217-35.2018.811.0055

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RURAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO IVÁN ZAKIDALSKI - 

OAB:39274

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FRANGE JUNIOR - 

OAB:6218-MT

 Vistos.

A parte requerente buscava alterar o valor e a natureza do seu crédito de 

“concursal” para “extraconcursal”, pois seriam créditos garantidos por 

alienação fiduciária, na forma do artigo 49, § 3º, da Lei n. 11.101/2005.

Já na petição de fl. 98, a parte requerente pede a extinção da impugnação 

porque acordou com a sociedade empresária recuperanda e os contratos 

foram liquidados.

 Dentro desse cenário, se o crédito estiver incluído na recuperação 

judicial, logicamente, ele se torna indisponível para os envolvidos, devendo 

se submeter ao que for deliberado na assembleia geral de credores, nos 

termos dos artigos 49 e 59 da Lei n. 11.101/2005.

Bem por isso, INTIME-SE o Administrador Judicial para, no prazo de 10 

dias, manifestar sobre a petição de fl. 98 e o contrato de fls. 98/99-verso, 

enfatizando a natureza do crédito e a sua inclusão ou não na recuperação 

judicial.

 Por fim, CONCLUSOS.
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ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 263203 Nr: 27104-23.2017.811.0055

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILKER CHRISTI CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT, WILKER CHRISTI CORRÊA - OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

CERTIFIQUE a Secretaria de Vara o cumprimento do despacho de fl. 94, tal 

qual se o relatório vem sendo apresentado mensalmente.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 229802 Nr: 18293-11.2016.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CERES AGROMERCANTIL COMERCIO DE CEREAIS 

EIRELI ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TORTALL NUTRIÇÃO ANIMAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vinicius Dall Comune Hunhoff - 

OAB:10453/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

De início, nos moldes do § 3º do artigo 782 do CPC, PROMOVA-SE a 

inclusão do nome da parte executada nos órgãos de proteção ao crédito, 

utilizando-se do sistema SerasaJud, como requerido à fl. 109.

No mais, fora procedida pesquisa, como também requerido, no sistema 

Infojud, conforme documentos a seguir juntados, com o que se pretende 

outorgar maior celeridade ao feito, na forma preconizada pelo artigo 5º, 

inciso LXXVIII, da CF/88.

 Contudo, não se localizou patrimônio.

No ponto, como a parte executada se trata de sociedade empresária, a 

última declaração disponível é a do ano de 2016.

Logo, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, pugnar o 

que entender de direito para o andamento do feito.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 6177 Nr: 1026-27.1996.811.0055

 AÇÃO: Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCES

 PARTE AUTORA: ELIZABETH S/A INDÚSTRIA TÊXTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RITMO INDÚSTRIA E COMÉRCIO ROUPAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIVONE DE SOUZA LUZ - 

OAB:63057, PAULO WILSON FERRANTE MOTTA - OAB:100001/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIAS HORÁCIO DA SILVA - 

OAB:4.816 OAB/MT, JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT, 

MARCELO GASPARINI - OAB:5375/MT

 Vistos.

Em que pese a manifestação do “Parquet” de fl. 158, a verdade é que a 

vertente demanda fora extinta sem resolução do mérito, como se vê à fl. 

141.

Logo, a aplicação do artigo 159 da Lei n. 11.101/2005 pressupõe o 

encerramento da falência nos moldes do artigo 156 da Lei n. 11.101/2005.

No caso, como acima relatado, o feito fora extinto sem resolução do 

mérito, de modo que não há como impor as condicionantes do artigo 158 

da Lei n. 11.101/2005.

Porém, mesmo que considerado como encerramento da falência, o que 

não é, a situação estaria amoldada no artigo 158, incisos III e IV, da Lei n. 

11.101/2005, pelo decurso do prazo.

Posto isso, OFICIE-SE à JUCEMAT, encaminhando cópia da sentença de fl. 

141, como requerido pela parte demandada.

Após, RETORNEM os autos ao arquivo com as anotações e baixas de 

estilo.

CIÊNCIA ao MPE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 16327 Nr: 2569-89.2001.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDA FERREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA APARECIDA GAGLIARDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES MATTIUZO JÚNIOR - 

OAB:4.383-B OAB/MT, LEANDRA MAGRO - OAB:OAB/RO 2571, 

LINDOLFO ALVES DA COSTA - OAB:4366/MT

 Vistos.

De início, INDEFIRO o pleito de expedição de ofício à Caixa Econômica 

Federal, haja vista que a penhora da aludida verba somente é possível 

“nos casos de comprometimento de direito fundamental do titular do fundo 

ou de seus dependentes, o que não ocorre na situação retratada nos 

autos” (REsp 1.619.868/SP).

Por outro lado, EXPEÇA-SE mandado de penhora, avaliação e depósito dos 

bens que guarnecem a residência da parte executada, como também 

requerido, observando a impenhorabilidade descrita no art. 833, inciso II, 

do CPC.

Após, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, manifestar 

sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça, pugnando o que entender de 

direito para o andamento do feito, oportunidade em que deverá apresentar 

o cálculo atualizado da dívida.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 202057 Nr: 16402-86.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: A. R. SLOMPO MOVEIS - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ADOLFO CORREA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tallytta de Oliveira Seifert - 

OAB:OAB/MT 18.293

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Vistos.

 Nos termos do artigo 835, inciso I e § 1º, do CPC, é prioritária a penhora 

em dinheiro, ao passo que o artigo 854 do CPC disciplina como se fará 

essa penhora por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade 

supervisora do sistema financeiro nacional.

Aliás, visualiza-se a precedência antes mencionada também no bojo da Lei 

n. 6.830/80 (LEF), precisamente no artigo 11, inciso I.

De tal sorte, considerando-se a anteposição legal da penhora de dinheiro, 

fora procedida a determinação de bloqueio de ativos em nome da parte 

executada. Todavia, não restou frutífera tal diligência, como se colhe dos 

documentos em anexo.

No mais, foram procedidas pesquisas, no sistema Renajud, conforme 

documentos a seguir juntados, com o que se pretende outorgar maior 

celeridade ao feito, na forma preconizada pelo artigo 5º, inciso LXXVIII, da 

CF/88.

 Logo, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, manifestar 

sobre os documentos em questão, mormente no que se refere à pesquisa 

Renajud, pugnando o que entender de direito para o andamento do feito.

Sem prejuízo das determinações anteriores, nos moldes do § 3º do artigo 

782 do CPC, OFICIEM-SE aos órgãos de proteção ao crédito, como 

requerido no item “c” de fl. 108.

EXPEÇA-SE, ainda, certidão para os fins e nos moldes do artigo 517 do 

CPC.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 211585 Nr: 3280-69.2016.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 
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Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELENA MARIA CAVALINI SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIRO FACTORING FOMENTO COMERCIAL 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Nos termos do artigo 835, inciso I e § 1º, do CPC, é prioritária a penhora 

em dinheiro, ao passo que o artigo 854 do CPC disciplina como se fará 

essa penhora por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade 

supervisora do sistema financeiro nacional.

Aliás, visualiza-se a precedência antes mencionada também no bojo da Lei 

n. 6.830/80 (LEF), precisamente no artigo 11, inciso I.

De tal sorte, considerando-se a anteposição legal da penhora de dinheiro, 

fora procedida a determinação de bloqueio de ativos em nome da parte 

executada. Todavia, não restou frutífera tal diligência, como se colhe dos 

documentos em anexo.

Logo, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, pugnar o 

que entender de direito para o andamento do feito.

Sem prejuízo da determinação anterior, nos moldes do § 3º do artigo 782 

do CPC, PROMOVA-SE a inclusão do nome da parte executada nos 

órgãos de proteção ao crédito, utilizando-se do sistema SerasaJud, como 

requerido à fl. 159.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 185212 Nr: 2834-03.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPECUARIA VARNIER LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13.245-A/MT

 Vistos.

AGROPECUARIA VARNIER LTDA. ingressou com a vertente demanda em 

face de OI S/A, ambos devidamente qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, as partes informaram a composição amigável da lide, 

pugnando pela suspensão do feito até o cumprimento do aludido acordo, o 

que fora homologado à fl. 321.

Após, intimada a parte exequente para manifestar acerca do cumprimento 

do acordo, valendo o silêncio como quitação, quedou-se inerte (fl. 323).

Os autos vieram-me conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Diante do cumprimento do acordo, a vertente execução atingiu o seu 

desiderato, devendo, então, ser extinta.

Posto isso, JULGO EXTINTO o processo de execução, ante o cumprimento 

pela parte executada da obrigação, nos termos do art. 924, inciso II, e art. 

925, ambos do CPC.

Honorários conforme acordados.

CUSTAS nos termos da sentença/acordão prolatada(o) nos autos.

P.I.C.

Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixa de 

estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 239129 Nr: 6562-81.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIARA LAMENHA CAVALCANTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON GARCIA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVO MARCELO SPINOLA DA 

ROSA - OAB:13731

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ledi Figueiredo Bridi - 

OAB:9413, LUIZ MARIANO BRIDI - OAB:2619/MT, THIAGO LUIZ 

FIGUEIREDO BRIDI - OAB:9.418 OAB/MT

 Ante o exposto, RECEBO os presentes embargos declaratórios, porém, 

no mérito, DESACOLHO a pretensão neles deduzida e JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos da parte embargante.CUMPRA-SE a decisão 

de fls. 104/107.INTIMEM-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 259850 Nr: 24707-88.2017.811.0055

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRARE & FRARE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT, WILKER CHRISTI CORRÊA - OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

CERTIFIQUE a Secretaria de Vara o cumprimento do despacho de fl. 

144-A, tal qual se a prestação decontavem sendo apresentada 

mensalmente.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 273063 Nr: 3465-39.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDMILSON ANANIAS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEI BARBOSA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER FABIANO RIBEIRO 

SANTOS - OAB:16885 MT, EVALDO QUEIROZ - OAB:, RAFAEL SOARES 

DOS REIS GRILO - OAB:23.399/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que foram inexitosas as diligências para localização da 

parte demandada, conforme se colhe dos autos, DEFIRO o pleito de fls. 

79/80 para a citação por edital.

Logo, CITE-SE por edital, sendo que, desde já, NOMEIO curadora especial 

a digna Defensoria Pública, que deverá ser oportunamente INTIMADA para 

apresentar defesa.

Após a citação editalícia e intimação da DPE, INTIME-SE a parte autora 

para, no prazo de 15 dias, pugnar o que entender de direito para o 

andamento do feito.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 277856 Nr: 7304-72.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCIDES BENTO BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9925-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUGENIO COSTA FERREIRA DE 

MELO - OAB:103082

 Certifico e dou fé que diante da juntada de Recurso de Apelação pela 

parte requerida às fls. 81/89, remeto os autos ao setor de "matéria para 

imprensa", a fim de intimar o advogado da parte autora para apresentar as 

contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 264246 Nr: 27860-32.2017.811.0055

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RURAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, SYNGENTA 

PROTEÇÃO DE CULTIVO LTDA, PRODUQUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

LTDA, N. B. DIAVAN & CIA LTDA-EPP, AGROCAT DISTRIBUIDORA DE 

INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA, BANCO DO BRASIL S/A, BANCO SAFRA 

S/A, OXIQUIMICA AGROCIÊNCIA LTDA, FIAGRIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KANEYUKI - OAB:198905, ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - 
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OAB:MT20495/A, ANTONIO FRANGE JUNIOR - OAB:6218-MT, 

AURELIANO MONTEIRO NETO - OAB:OAB/SP 31.142, BRUNA ALVES - 

OAB:OAB/SP 381.481, CARLOS AUGUSTO MARCONDES DE OLIVEIRA 

MONTEIRO - OAB:OAB/SP 183.536, EDUARDO SILVA GATTI - 

OAB:234531, FERNANDO CORRÊA DA SILVA - OAB:OAB/SP 80.833, 

FERNANDO CORREA DOS SANTOS - OAB:35711/PR, FRANCISMAR 

SANCHES LOPES - OAB:1708-B/MT, JAIRO ENRICO KATSUDA DE 

LUCA - OAB:OAB/SP 380.300, JOACIR JOLANDO NEVES - 

OAB:3610-B/MT, JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - OAB:27141, LUCIANO 

DE SALES - OAB:5911-B/MT, MARIANA ROSA GOLBERTO MENEZES - 

OAB:OAB/MT 16.155, MATHEUS DANIEL XAVIER - OAB:OAB/SP 

363.013, NOELI IVANI ALBERTI - OAB:4061, OLGA GITTI LOUREIRO - 

OAB:OAB/SP 109.539, PABLO DOTTO - OAB:OAB/SP 147.434, RANNIER 

FELIPE CAMILO - OAB:OAB/MT 22.135-B, RENATA FERREIRA DE 

FREITAS ALVARENGA - OAB:OAB/SP 344.585, RICARDO FERREIRA DE 

ANDRADE - OAB:9764-A OAB/MT, ROSANE SANTOS DA SILVA - 

OAB:17087/O, SAMUEL FRANCO DALIA NETO - OAB:6275/MT, SILVIA 

BEATRIZ LOURENÇO DOS SANTOS - OAB:10.819, TATIANA 

SEMENÇATO FRANÇA - OAB:22.153, TIAGO MACIEL BORGES - 

OAB:20.640/MT, VANDER JOSÉ DA SILVA RIBEIRO - OAB:6160-B/MT, 

VIRGINIA CHINELATO - OAB:OAB/MT Nº24.047, VIVIANE ANNE DIAVAN 

- OAB:6661/MT, WILLIAM CARMONA MAYA - OAB:257198/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CREDORES

 PARA ASSEMBLEIA GERAL

PRAZO: 15 DIAS

AUTOS N.º 27860-32.2017.811.0055 - Código 264246

 ESPÉCIE: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: RURAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO DA REQUERENTE: ANTONIO FRANGE JUNIOR (OAB/MT 

6.218)

INTERESSADOS: SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVO LTDA, N. B. 

DIAVAN & CIA LTDA-EPP, PRODUQUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, 

AGROCAT DISTRIBUIDORA DE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA, BANCO DO 

BRASIL S/A, OXIQUIMICA AGROCIÊNCIA LTDA, FIAGRIL LTDA e BANCO 

SAFRA S/A

ADMINISTRADORA JUDICIAL: AJ1 ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA RECUPERANDA E DE TODOS OS SEUS 

CREDORES ACERCA DA REALIZAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DE 

CREDORES, a ser realizada, nos termos do artigo 36, da Lei nº 11.101:

1ª CONVOCAÇÃO – na data de 18.02.2019 às 10 horas e,

2ª CONVOCAÇÃO – na data de 25.02.2019 às 10 horas,

ENDEREÇO: Na sede da ACITS – Associação Comercial e Empresarial de 

Tangará da Serra/MT, localizada à Avenida Tancredo Neves, nº 96-S, 

Centro, na cidade de Tangará da Serra.

ORDEM DO DIA: APROVAÇÃO, REJEIÇÃO ou MODIFICAÇÃO DO PLANO 

DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL e de SEU ADITIVO apresentado pela 

devedora, nos termos do artigo 35, inciso I, alínea “a”, da Lei n.º 

11.101/2005.

CÓPIA DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL: O plano de recuperação 

judicial e os documentos da recuperanda poderão ser consultados 

mediante solicitação prévia através do e-mail: rural@aj1.com.br, de modo 

que serão disponibilizados também de forma eletrônica.

ADVERTÊNCIAS: Os credores poderão ser representados na Assembleia 

Geral de Credores por mandatário ou representante legal, desde que 

entregue à Administradora Judicial em até 24 (vinte e quatro) horas antes 

da data prevista no aviso de convocação qualquer documento hábil a 

comprovar seus poderes ou a indicação das folhas dos autos em que se 

encontre o referido documento (artigo 37, § 4º, da Lei n.° 11.101/2005). 

Demais disso, quaisquer questionamentos e dúvidas poderão ser 

esclarecidos por e-mail, telefone ou pessoalmente, no escritório da 

Administradora Judicial, neste último caso, através de agendamento 

prévio. A AJ1 ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL, pessoa jurídica de direito 

privado, está sediada na Av. Historiador Rubens de Mendonça, n. 2254, 

Ed. American Business Center, 10º Andar, sala 1006, Bosque Saúde, 

telefone: (65) 3027-2886, Cuiabá/MT, site: www.aj1.com.br, com 

funcionamento das 09h00mim às 12h00mim e 13h00min às 18h00min, de 

segunda à sexta-feira.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Élida Juliane 

Schneider, digitei.

Tangará da Serra - MT, 29 de novembro de 2018.

Élida Juliane Schneider

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 141013 Nr: 324-22.2012.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE JAILSON FELIX

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU LEASING S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB/MT 10050, MARCO ANTONIO 

DE MELLO - OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 

OAB:11.340-A/MT, WASHINGTON FARIA SIQUEIRA - OAB:OAB/MT 

18071-A

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais, no importe de R$ 

680,44 (seiscentos e oitenta reais e quarenta e quatro centavos). Este 

valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 372,00 (trezentos e 

setenta e dois reais) para recolhimento da guia de custas, e R$ 308,44 

(trezentos e oito reais e quarenta e quatro centavos), para fins da guia de 

taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o 

número único do processo, o CPF/CNPJ do pagante. Clicar no item custas, 

incluir o valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema 

vai gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no protocolo geral do Fórum de Tangará da 

Serra aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento. A parte 

deverá providenciar também o pagamento das custas ao contador não 

oficializado no valor de R$ 110,19 (cento e dez reais e dezenove 

centavos), devendo este último valor ser depositado na conta corrente 

104126-6, agência 1321-8, Banco do Brasil S/A, de titularidade de Josué 

Matheus de Mattos – CPF 238.698.799-04, comprovando o pagamento nos 

autos sob pena de anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, 

devendo juntar aos autos o respectivo comprovante. Adverte-se de que, 

caso não sejam efetuados os pagamentos, será emitida Certidão de Débito 

relativa aos valores das custas e taxas as quais serão encaminhadas ao 

Departamento de Controle e Arrecadação - DCA, para ser distribuída ao 

Tabelionato de Protesto, na forma determinada na Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 10875 Nr: 1282-28.2000.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE RENATO DA SILVA MOULIN, 

Antonio Geraldo Wrobel, LEONICE RODRIGUES, RENATO DA SILVA 

MOULIN JUNIOR, PRISCILA BRUM MOULIN DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEÇANDRA COSTA DE ASSIS - 

OAB:12602/MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DARLENE KATIA FOGLIATTO 

GOUVEIA - OAB:12.106/MT, JOSELIA DE SOUZA ERMITA - OAB:11.871, 

VALTER CAETANO LOCATELLI - OAB:3554-B

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais, no importe de R$ 

427,30 (quatrocentos e vinte e sete reais e trinta centavos). Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 
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Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o número 

único do processo, o CPF/CNPJ do pagante. Clicar no item custas, incluir o 

valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar 

um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no protocolo geral do Fórum de Tangará da Serra aos 

cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento. A parte deverá 

providenciar também o pagamento das custas ao contador não oficializado 

no valor de R$ 163,74 (cento e sessenta e três reais e setenta e quatro 

centavos), devendo este último valor ser depositado na conta corrente 

104126-6, agência 1321-8, Banco do Brasil S/A, de titularidade de Josué 

Matheus de Mattos – CPF 238.698.799-04, comprovando o pagamento nos 

autos sob pena de anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, 

devendo juntar aos autos o respectivo comprovante. Adverte-se de que, 

caso não sejam efetuados os pagamentos, será emitida Certidão de Débito 

relativa aos valores das custas e taxas as quais serão encaminhadas ao 

Departamento de Controle e Arrecadação - DCA, para ser distribuída ao 

Tabelionato de Protesto, na forma determinada na Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 10688 Nr: 1097-87.2000.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO PINTO, MAURO RICARDO EIDT, 

MILTON DORNELLES PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA CRESTANI PALMA - 

OAB:9808/O, LUIZ MARIANO BRIDI - OAB:2619/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ QUATRIN - 

OAB:10537/MT

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte requerente, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais, no importe de R$ 

579,00 (quinhentos e setenta e nove reais). Fica cientificado de que 

poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), preencher os campos com o número único do processo, 

o CPF/CNPJ do pagante. Clicar no item custas, incluir o valor e clicar no 

item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto 

único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia 

(paga) no protocolo geral do Fórum de Tangará da Serra aos cuidados da 

Central de Arrecadação e Arquivamento. A parte deverá providenciar 

também o pagamento das custas ao contador não oficializado no valor de 

R$ 14,81 (quatorze reais e oitenta e um centavos), devendo este último 

valor ser depositado na conta corrente 104126-6, agência 1321-8, Banco 

do Brasil S/A, de titularidade de Josué Matheus de Mattos – CPF 

238.698.799-04, comprovando o pagamento nos autos sob pena de 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, devendo juntar aos 

autos o respectivo comprovante. Adverte-se de que, caso não sejam 

efetuados os pagamentos, será emitida Certidão de Débito relativa aos 

valores das custas e taxas as quais serão encaminhadas ao 

Departamento de Controle e Arrecadação - DCA, para ser distribuída ao 

Tabelionato de Protesto, na forma determinada na Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 264246 Nr: 27860-32.2017.811.0055

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RURAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, SYNGENTA 

PROTEÇÃO DE CULTIVO LTDA, PRODUQUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

LTDA, N. B. DIAVAN & CIA LTDA-EPP, AGROCAT DISTRIBUIDORA DE 

INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA, BANCO DO BRASIL S/A, BANCO SAFRA 

S/A, OXIQUIMICA AGROCIÊNCIA LTDA, FIAGRIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KANEYUKI - OAB:198905, ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - 

OAB:MT20495/A, ANTONIO FRANGE JUNIOR - OAB:6218-MT, 

AURELIANO MONTEIRO NETO - OAB:OAB/SP 31.142, BRUNA ALVES - 

OAB:OAB/SP 381.481, CARLOS AUGUSTO MARCONDES DE OLIVEIRA 

MONTEIRO - OAB:OAB/SP 183.536, EDUARDO SILVA GATTI - 

OAB:234531, FERNANDO CORRÊA DA SILVA - OAB:OAB/SP 80.833, 

FERNANDO CORREA DOS SANTOS - OAB:35711/PR, FRANCISMAR 

SANCHES LOPES - OAB:1708-B/MT, JAIRO ENRICO KATSUDA DE 

LUCA - OAB:OAB/SP 380.300, JOACIR JOLANDO NEVES - 

OAB:3610-B/MT, JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - OAB:27141, LUCIANO 

DE SALES - OAB:5911-B/MT, MARIANA ROSA GOLBERTO MENEZES - 

OAB:OAB/MT 16.155, MATHEUS DANIEL XAVIER - OAB:OAB/SP 

363.013, NOELI IVANI ALBERTI - OAB:4061, OLGA GITTI LOUREIRO - 

OAB:OAB/SP 109.539, PABLO DOTTO - OAB:OAB/SP 147.434, RANNIER 

FELIPE CAMILO - OAB:OAB/MT 22.135-B, RENATA FERREIRA DE 

FREITAS ALVARENGA - OAB:OAB/SP 344.585, RICARDO FERREIRA DE 

ANDRADE - OAB:9764-A OAB/MT, ROSANE SANTOS DA SILVA - 

OAB:17087/O, SAMUEL FRANCO DALIA NETO - OAB:6275/MT, SILVIA 

BEATRIZ LOURENÇO DOS SANTOS - OAB:10.819, TATIANA 

SEMENÇATO FRANÇA - OAB:22.153, TIAGO MACIEL BORGES - 

OAB:20.640/MT, VANDER JOSÉ DA SILVA RIBEIRO - OAB:6160-B/MT, 

VIRGINIA CHINELATO - OAB:OAB/MT Nº24.047, VIVIANE ANNE DIAVAN 

- OAB:6661/MT, WILLIAM CARMONA MAYA - OAB:257198/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007, impulsiono os presentes 

autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar o advogado da 

recuperanda para, no prazo de cinco dias, comparecer nesta Secretaria 

da Primeira Vara Cível a fim de retirar o edital de intimação de credores 

para assembléia geral a fim de providenciar a devida publicação no Diário 

Oficial do Estado e em jornais de grande circulação nas localidades da 

sede e filiais, nos termos do artigo 36 da Lei nº 11.101/05, observando-se 

que deverá, ainda, promover a afixação de cópia do edital, de forma 

ostensiva, na sede das empresas e filiais (art. 36, § 1º, Lei nº 

11.101/2005).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 140 Nr: 392-65.1995.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Planta Comercial e Industrial Agropecuaria Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ JOAQUIM MISSIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDINELMA SANTOS - 

OAB:3115-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINE GALDINO 

BARREIROS - OAB:14.167/MT, JOACIR JOLANDO NEVES - 

OAB:3610-B/MT

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007, impulsiono os presentes 

autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar os advogados das 

partes para, no prazo de cinco dias, providenciar o recolhimento dos 

emolumentos junto ao Cartório do 1º Ofício desta cidade referente a baixa 

da restrição, no valor de R$ 13,38 (Treze Reais e Trinta e Oito Centavos), 

devendo efetuar referido pagamento diretamente no balcão da Serventia, 

nos termos do Ofício de fls. 83/93, ou por meio de depósito/transferência 

bancário junto à Caixa Econômica Federal, agência 2086, c/c nº 162-6, 

neste caso, deverá confirmar o depósito junto à Serventia para que seja 

providenciado a respectiva baixa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 28770 Nr: 2675-12.2005.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRESCINCO ADMINISTRADORA E CONSÓRCIO S/C 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ UMBILINO DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT, SUELLEM MONIQUE LAGE DOS SANTOS - OAB:19280/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007, impulsiono os presentes 

autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar os advogados da 

parte autora para manifestarem, no prazo de quinze dias, acerca da 

petição de fl. 211, pugnando o que de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 17372 Nr: 3955-57.2001.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BAYER CROPSCIENCE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO DEMETRIO FACCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON DABUL POMPEU DE 

BARROS - OAB:3551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISMAR SANCHES 

LOPES - OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 Em atendimento ao Provimento nº 41/2016, Art. 530, inciso II da CNGC e 

diante da decisão de fls. 231, impulsiono os presentes autos ao setor de 

matéria de imprensa, a fim de intimar os advogados das partes acerca da 

lavratura da penhora e depósito do bem indicado às fls. 229/230, com o 

que a parte executada foi nomeada depositária fiel do bem.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 292214 Nr: 18782-77.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA JOSE SOARES AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - OAB:OAB/PR: 

56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos ao 

setor de matéria de imprensa com a finalidade de intimar a parte autora 

para que providencie o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, 

devendo a respectiva guia de pagamento ser extraída do site do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br -> Emissão de 

Guias On Line -> Diligência) e juntada aos autos com respectivo 

comprovante de pagamento, no prazo de quinze dias, a fim de que se 

efetive o cumprimento do mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 244554 Nr: 12415-71.2017.811.0055

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVELINO REZENDE DA COSTA, JOVITA 

MARIA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTHUR FREITAS REGO - 

OAB:23130/O, EZEQUIEL SERAFIM DA PAIXÃO MAZZETO - 

OAB:23326/O, VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - OAB:11692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO BORGES DE MOURA - 

OAB:OAB/MT 9.124, Silvanete Medeiros de Moura - OAB:12381

 Certifico e dou fé que diante da certidão retro, remeto os autos ao setor 

de "matéria para imprensa", a fim de intimar os advogados da parte autora 

para manifestarem, pugnando o que de direito, tomando as providências 

que lhe cabem, no prazo de 05 (cinco)dias, sob pena de extinção do 

processo (artigo 485 do CPC), sem julgamento do mérito, bem como de 

que, não havendo manifestação do patrono, os autos sejam remetidos ao 

setor de "expedição de documentos", para intimação da parte autora 

pessoalmente, para dar o regular prosseguimento ao feito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 262614 Nr: 26675-56.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DG DISTRIBUIDORA DE GENEROS 

ALIMENTÍCIOS, CARLOS APARECIDO PORTELA GAONA, SARA MERI 

MEINE GAONA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SOARES 

MARTINAZZO - OAB:9925-B OAB/MT

 Certifico que, em atendimento ao Provimento nº 41/2016, Art. 530, inciso II 

da CNGC, impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa 

a fim de intimar os advogados das partes requeridas para que apresentem 

as contrarrazões, no prazo de quinze dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 213173 Nr: 4642-09.2016.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR PAULO BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA 

MACEDO - OAB:17.528

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que a parte autora juntou petição às fls. 90/91 

informando o pagamento das custas de locomoção, entretanto, referida 

guia foi recolhida como "pagamento de complementação de custas e 

taxas" (fl. 93). Ocorre que referido valor poderá ser restituído ao autor por 

meio de petição junto à Coordenadoria Administrativa do Foro de Tangará 

da Serra. Entretanto, deverá promover a complementação das diligências 

no valor de R$ 110,22 (Cento e Dez Reais e Vinte e Dois Centavos) 

devendo a respectiva guia de pagamento ser extraída do site do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br --> Emissão de 

Guias On Line --> Di l igência) ou através do l ink : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/deposito, indicando o Oficial 

de Justiça José da Cruz Costa, e juntada aos autos com respectivo 

comprovante de pagamento, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 157370 Nr: 5983-75.2013.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 

LORENZETTI - LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO PIRES SOBRINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS FERNANDO DA LUZ - 

OAB:24959/O, DOUGLAS LIRIA FERNANDES BRASIL - OAB:MT 15.322

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o teor da certidão negativa do Oficial de Justiça de fl. 135 e em 

cumprimento a legislação vigente e ao Provimento nº 056/2007-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de encaminhá-los ao setor de matéria 

de imprensa para intimar a parte autora para se manifestar, no prazo de 

quinze dias, pugnando o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 279593 Nr: 8691-25.2018.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. A. LIOTTO & CIA LTDA - ME, CLAUDIA 

APARECIDA LIOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:140055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o teor da certidão negativa do Oficial de Justiça de fls. 48-verso e 

em cumprimento a legislação vigente e ao Provimento nº 056/2007-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de encaminhá-los ao setor de matéria 

de imprensa para intimar a parte autora para se manifestar no prazo de 

quinze dias, pugnando o que de direito, bem como para que promova a 

complementação das diligências no valor de R$ 116,58 (Cento e 

Dezesseis Reais e Cinquenta e Oito Centavos) devendo a respectiva guia 

de pagamento ser extraída do site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br --> Emissão de Guias On Line --> 

D i l i g ê n c i a )  o u  a t r a v é s  d o  l i n k : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/deposito, indicando o Oficial 
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de Justiça Diogo Luiz Mazzutti, e juntada aos autos com respectivo 

comprovante de pagamento, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 291000 Nr: 17824-91.2018.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DULCE DO CARMO SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22131/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de demanda proposta por BANCO ITAUCARD S/A em face de 

DULCE DO CARMO SOARES, ambos qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, a parte autora requer a desistência da ação (fl. 26). 

Requer, ainda, a baixa de eventual bloqueio judicial.

Os autos vieram-me conclusos.

É O BREVE RELATÓRIO. DECIDO.

Considerando a manifestação de vontade, somente resta a extinção 

anômala da contenda, razão por que HOMOLOGO o pedido de desistência 

da ação, para fins do artigo 200, parágrafo único, do Código de Processo 

Civil.

Em consequência, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, VIII, do CPC.

Nos termos do art. 90 do CPC, CONDENO o autor ao pagamento das 

custas e da taxa judicial.

Não há ordem judicial de restrição do veículo nos autos. Por isso, 

INDEFIRO o pedido de desbloqueio.

P.I.C.

Considerando a renúncia ao prazo recursal, AO ARQUIVO com as 

anotações e baixas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 290992 Nr: 17822-24.2018.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PORTOSEG S/A CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLEICIANE MOREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO OLIVEIRA DUTRA - 

OAB:183577

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de demanda proposta por PORTOSEG S/A CREDITO FINANCEIRO 

E INVESTIMENTO em face de GLEICIANE MOREIRA DA SILVA, ambos 

qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, a parte autora requer a desistência da ação (fl. 27). 

Requer, ainda, a baixa de eventual bloqueio judicial.

Os autos vieram-me conclusos.

É O BREVE RELATÓRIO. DECIDO.

Considerando a manifestação de vontade, somente resta a extinção 

anômala da contenda, razão por que HOMOLOGO o pedido de desistência 

da ação, para fins do artigo 200, parágrafo único, do Código de Processo 

Civil.

Em consequência, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, VIII, do CPC.

Nos termos do art. 90 do CPC, CONDENO o autor ao pagamento das 

custas e da taxa judicial.

Não há ordem judicial de restrição do veículo nos autos. Por isso, 

INDEFIRO o pedido de desbloqueio.

P.I.C.

Considerando a renúncia ao prazo recursal, AO ARQUIVO com as 

anotações e baixas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 224751 Nr: 14055-46.2016.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE BERNARDO DE SENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERRA COMERCIO DE MATERIAIS PARA 

CONSTRUÇÃO LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE MARIM DE 

OLIVEIRA - OAB:20003-O/MT, CARLOS ALBERTO DE ALENCAR 

CAMPOS - OAB:4123/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA MARQUES 

ANDRADE - OAB:17098, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - OAB:9925-B 

OAB/MT

 Vistos.

 Nos termos do artigo 835, inciso I e § 1º, do CPC, é prioritária a penhora 

em dinheiro, ao passo que o artigo 854 do CPC disciplina como se fará 

essa penhora por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade 

supervisora do sistema financeiro nacional.

Aliás, visualiza-se a precedência antes mencionada também no bojo da Lei 

n. 6.830/80 (LEF), precisamente no artigo 11, inciso I.

De tal sorte, considerando-se a anteposição legal da penhora de dinheiro, 

fora procedida a determinação de bloqueio de ativos em nome da parte 

executada. Todavia, não restou frutífera tal diligência, como se colhe dos 

documentos em anexo.

No mais, foram procedidas pesquisas, nos sistemas Renajud e Infojud, 

conforme documentos a seguir juntados, com o que se pretende outorgar 

maior celeridade ao feito, na forma preconizada pelo artigo 5º, inciso 

LXXVIII, da CF/88.

 Contudo, não se localizou patrimônio.

Logo, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, pugnar o 

que entender de direito para o andamento do feito.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 135167 Nr: 5319-15.2011.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO ANGELICO DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:MT20495/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO BORGES DE MOURA - 

OAB:OAB/MT 9.124, Silvanete Medeiros de Moura - OAB:12381

 Vistos.

O acordo de fls. 176/177-verso fora assinado pelo digno advogado da 

parte autora, com poderes para transigir à fl. 174-verso.

No entanto, não se vê a assinatura do demandado, nem dos dignos 

advogados com procuração à fl. 168-verso.

 Posto isso, INTIMEM-SE as partes para que, no prazo de 15 dias, 

apresentem o acordo contendo as devidas assinaturas, onde conste a 

chancela original do demandado ou de seus procuradores, bem como 

esclarecer a relação do senhor Irio Nandi com a vertente demanda, visto 

que, embora não conste dos autos qualquer menção sobre o mesmo, 

assinou o acordo de fls. 176/177-verso.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 146374 Nr: 6107-92.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KGDSR, ECDSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AADSR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AMARAL 

MAGALHÃES FILHO - OAB:14.425-MT, ALTEMAR DIAS DA GAMA - 

OAB:18322/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE AMARAL 

MAGALHÃES FILHO - OAB:14.425-MT, ALTEMAR DIAS DA GAMA - 

OAB:18322/MT

 Certifico que, em atenção à petição de fl. 87, procedo à intimação da parte 
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autora para manifestar quanto ao alvará de fl. 86 e/ou requerer o que for 

de direito, no prazo legal.

Michele Beutinger de Mattos Martinez

Analista Judiciária - Mat. 34668

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 214605 Nr: 5658-95.2016.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCAS MARIANO KASPRZAK, ANA MARIA KASPRZAK 

SOMMAVILLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE CREUZA DA SILVA KASPRZAK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON MELLO ROBERTO - 

OAB:8095/MT, JOSÉ HENRIQUE CARDOSO ABRAHÃO - 

OAB:5897-A/MT, KELLY ANAYANA BORTOLUZZI - OAB:10062, 

MARCILENE APARECIDA TEIXEIRA FRANCO - OAB:12315/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, ante a petição de fls. 239/240 requerendo a suspensão do 

processo, que em cumprimento ao art. 1º da Ordem de Serviço nº 

001/2018 intimo a parte autora que o processo ficará suspenso pelo prazo 

de 60 (sessenta) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 287945 Nr: 15527-14.2018.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: EWDNF, CNDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOARES DOS REIS 

GRILO - OAB:23.399/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, em cumprimento a decisão de fls. 19/21, que designo o dia 

01/03/2019 às 15h30, para audiência de tentativa de conciliação que se 

realizará na Sala de Audiência do CEJUSC - Centro Judiciário de Solução e 

Conflito, situada na Av. Tancredo Neves, 1220-N, Jardim Mirante, no 

Edifício do Fórum, na cidade de Tangará da Serra/MT. Certifico, ainda, que 

intimo o(a) advogado(a) da parte autora para que compareça na audiência 

acompanhado(a) de seu(ua) constituinte, nos termos do art. 334, § 3º do 

NCPC.

Vani Helena Alves

Auxiliar Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 184546 Nr: 2379-38.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LADADO, GAO, NADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JGDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEÔNIDAS CARGNIN QUATRIN - 

OAB:22284/O, LUIZ QUATRIN - OAB:10537/MT, NATALIA CARGNIN 

QUATRIN - OAB:OAB/MT 17737

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAQUELINE MARIA 

GUIMARÃES - OAB:112.004, JOÃO PAULO ESTEVAM DOS REIS - 

OAB:180.820

 Certifico que, em cumprimento à r. decisão de fls. 90/91, impulsiono os 

presentes autos a fim de intimar a parte exequente para, no prazo legal, 

informar os dados bancários para expedição do alvará para transferência 

do valor bloqueado. Insta destacar a necessidade de informar os 

seguintes dados: banco, agência, conta bancária, CPF/CNPJ titular, nome 

titular.

Michele Beutinger de Mattos Martinez

Analista Judiciária - Mat. 34668

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 288481 Nr: 15915-14.2018.811.0055

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WDSQ, EPFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA MARIA LOURENÇO 

PRIETO - OAB:OAB/MT:12383

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 056/2007-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar o(a) advogado(a) da parte 

autora para, no prazo legal, comparecer nesta Secretaria da 2ª Vara Cível 

a fim de retirar a certidão de casamento que se encontra devidamente 

confeccionada na contracapa dos autos com a averbação do divórcio.

Michele Beutinger de Mattos Martinez

Analista Judiciária - Mat. 34668

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 286211 Nr: 14053-08.2018.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: TDSG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Márcio da Silva Almeida - 

OAB:16358

 Vistos.

 Considerando que as partes compuseram amigavelmente no Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos – CEJUSC desta Comarca à fl. 33 e 

tendo em vista o parecer ministerial de fl. 35, HOMOLOGO para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos o acordo realizado entre as partes.

Por consequência, tendo em vista que as partes transacionaram, JULGO 

EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, 

inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil.

Sem custas às partes, uma vez que estas transigiram antes da sentença, 

nos termos do art. 90, § 3º, do CPC.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 266677 Nr: 29604-62.2017.811.0055

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: VEMDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCILENE APARECIDA 

TEIXEIRA FRANCO - OAB:12315/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MARIM DE 

OLIVEIRA - OAB:20003-O/MT, CARLOS ALBERTO DE ALENCAR 

CAMPOS - OAB:4123/MT

 Vistos.

Trata-se de Ação de Regulamentação de Cinvivência em Guarda 

Compartilhada, proposta por Marcelo Moraes dos Santos e Vilma Eliane 

Machado de Oliveira, ambos devidamente qualificadas nos autos.

 Conforme se verifica nos autos, as partes entabularam acordo em 

relação à guarda do menor Felipe Machado dos Santos, pugnando assim, 

pela sua homologação e consequente extinção e arquivamento do feito 

(fls. 114/115).

 Instado a manifestar-se, o representante do Ministério Público 

manifesta-se favorável à homologação do acordo, nos termos propostos 

pelas partes (fl. 116).

Deste modo, HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, a transação de fls. 32/33, celebrada nestes autos.

Por consequência, tendo em vista que as partes transacionaram, JULGO 

EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, 

inciso III, alínea “b” do Código de Processo Civil.

Sem custas às partes, uma vez que estas transigiram antes da sentença, 

nos termos do art. 90, § 3º, do CPC.

Publique-se. Cumpra-se.

 Ciência ao Ministério Público.

Expeça-se o competente termo de guarda.
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Após, procedidas às anotações de estilo, arquivem-se os autos.

As providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 245911 Nr: 13454-06.2017.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDERSON MARIUSSI, JEFERSON MARIUSSI, JANDIRA 

DANTAS DINIS MARIUSSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ELIO MARIUSSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINE GALDINO BARREIROS 

- OAB:14.167/MT, FERNANDO HENRIQUE SANCHES DA COSTA - 

OAB:12989/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em tempo, verifico que a decisão de fls. 328/28-v constou de maneira 

equivocada a forma de liberação dos valores relatada no acordo 

entabulado nos autos de habilitação de crédito em apenso (Cód. 286865), 

o que se mostra passível de correção.

Posto isso, para sanar o erro material contido no item II da decisão de fls. 

328/328-v, leia-se: Outrossim, DEFIRO o pedido de levantamento de 

valores, a fim de efetivar o pagamento do débito existente nos autos de 

habilitação de crédito em apenso (Cód. 286865), qual seja, 30% (trinta por 

cento) do crédito advindo dos autos sob Cód. 63495 da 1ª Vara Cível mais 

o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de honorários de 

sucumbência, para tanto, PROCEDA-SE com a transferência dos 

respectivos valores para a conta bancária indicada à fl. 314.

No mais, mantenha-se incólume a decisão de fls. 328/328-v.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 286865 Nr: 14684-49.2018.811.0055

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALINE MORGANA BETTIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ELIO MARIUSSI, ANDERSON 

MARIUSSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE MORGANA BETTIO - 

OAB:6099/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO HENRIQUE 

SANCHES DA COSTA - OAB:12989/MT

 Vistos.

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por Aline Morgana Bettio, 

alegando erro material na decisão de fls. 328/328-v dos autos de 

inventário em apenso (Cód. 245911).

Considerando que o equívoco na decisão acima mencionada já restou 

devidamente sanado, DEIXO DE ACOLHER os embargos de declaração de 

fls. 34/35, para tanto, CUMPRA-SE conforme determinado na decisão de fl. 

329 dos autos de inventário em apenso (Cód. 245911).

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 291815 Nr: 18467-49.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KRF, KCJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAGNA KATIA SILVA SANCHES 

- OAB:10.638/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Considerando que as partes compuseram amigavelmente à fl. 04/10 e 

ainda tendo em vista o parecer ministerial de fls. 24/25, HOMOLOGO para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo realizado entre as 

partes.

Posto isso, DECLARO a dissolução da união estável entre Kennedy 

Roberto Ferreira e Kelly Cristiane Jokoski.

 Assim JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos 

do art. 487, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil.

Para tanto, expeça-se ofício ao tabelionato do 2º ofício da Comarca de 

Tangará da Serra/MT, para que proceda com a competente averbação.

Custas pela parte requerente, contudo, anotando-se ser esta beneficiária 

da justiça gratuita.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Ciência ao Ministério Público.

Após as anotações de praxe, arquivem-se os autos.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 212245 Nr: 3841-93.2016.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VEMDO, FMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCILENE APARECIDA 

TEIXEIRA FRANCO - OAB:12315/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MARIM DE 

OLIVEIRA - OAB:20003-O/MT, CARLOS ALBERTO DE ALENCAR 

CAMPOS - OAB:4123/MT

 Vistos.

As partes compuseram amigavelmente às fls. 97/98.

 Instado a manifestar-se o Ministério Público (fl. 99) pugna pela 

homologação do referido acordo formulado entre as partes.

Posto isso, HOMOLOGO para que produza seus jurídicos e legais efeitos o 

acordo realizado entre as partes, referente ao pagamento de alimentos.

Por consequência, tendo em vista que as partes transacionaram, JULGO 

EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, 

inciso III, alínea “b” c/c art. 924, inc. II, ambos do Código de Processo Civil.

Sem custas às partes, uma vez que estas transigiram antes da sentença, 

nos termos do art. 90, § 3º, do CPC.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Ciência ao Ministério Público.

Após, procedidas às anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 156194 Nr: 4797-17.2013.811.0055

 AÇÃO: Regulamentação de Visitas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADSH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UFHDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO ANDRÉ MARINHO 

GRAMARIN - OAB:14551-B, NATALIA CARGNIN QUATRIN - 

OAB:OAB/MT 17737

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIANA CRESTANI PALMA - 

OAB:23.195, TASSIA DE AZEVEDO BORGES TORRES - OAB:12296-MT, 

WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA - OAB:10.907/MT

 Vistos.

 Analisando os autos, verifico petitório às fls. 224/225 em que as partes 

compuseram amigavelmente com relação à revisão da pensão alimentícia e 

o período de convivência do infante Arthur de Souza Herreiro com os 

genitores.

Instado a manifestar-se, o Ministério Público opina pela homologação do 

acordo (fl. 226).

Deste modo, e em consonância com o parecer ministerial, HOMOLOGO 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, a transação de fls. 

224/225, celebrada nestes autos.

Por consequência, tendo em vista que as partes transacionaram, JULGO 

EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, 

inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil.

Custas pela parte requerente, contudo, anotando-se ser esta beneficiária 

da justiça gratuita.

 Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Ciência ao Ministério Público.

Após, arquivem-se os autos, mediante as baixas anotações necessárias.

As providências.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 266672 Nr: 29594-18.2017.811.0055

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VEMDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE MARIM DE 

OLIVEIRA - OAB:20003-O/MT, CARLOS ALBERTO DE ALENCAR 

CAMPOS - OAB:4123/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Revisão de Guarda, Alimentos, Visitas, com Pedido 

de Tutela Antecipada, proposta por Marcelo Moraes dos Santos e Vilma 

Eliane Machado de Oliveira, ambos devidamente qualificadas nos autos.

 Conforme se verifica nos autos, as partes entabularam acordo em 

relação à guarda do menor Felipe Machado dos Santos, pugnando assim, 

pela sua homologação e consequente extinção e arquivamento do feito 

(fls. 32/33).

 Instado a manifestar-se, o representante do Ministério Público 

manifesta-se favorável à homologação do acordo, nos termos propostos 

pelas partes (fl. 34).

Deste modo, HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, a transação de fls. 32/33, celebrada nestes autos.

Por consequência, tendo em vista que as partes transacionaram, JULGO 

EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, 

inciso III, alínea “b” do Código de Processo Civil.

Sem custas às partes, uma vez que estas transigiram antes da sentença, 

nos termos do art. 90, § 3º, do CPC.

Publique-se. Cumpra-se.

 Ciência ao Ministério Público.

Expeça-se o competente termo de guarda.

Após, procedidas às anotações de estilo, arquivem-se os autos.

As providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 268971 Nr: 12-36.2018.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processos Cautelares->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: YURI PELISSON CIOCHETTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUSI ANE POLIANA DE OLIVEIRA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TASSIA DE AZEVEDO BORGES 

TORRES - OAB:12296-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HAIDEVALDA CRISTINA 

SAMPAIO LOPES - OAB:22962

 Vistos.

 Considerando que as partes compuseram amigavelmente e tendo em vista 

o parecer ministerial de fls. 288/288-verso, HOMOLOGO para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o acordo realizado entre as partes às fls. 

284/286.

Por consequência, tendo em vista que as partes transacionaram, JULGO 

EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, 

inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil.

Custas pela parte requerente, contudo, por se tratar de beneficiária da 

Justiça Gratuita, isento-a de pagamento das custas.

Publique-se. Cumpra-se.

Ciência ao Ministério Público.

Expeça-se o competente termo de guarda definitiva em favor do genitor.

 Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 283029 Nr: 11560-58.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ÉRIKA NILVÂNIA PEREIRA MIOLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE WANDEMBERG GOMES PEREIRA, 

OTACILIO ALVES PEREIRA NETO, JOSE ALVES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILDO MIOLA JUNIOR - 

OAB:14653/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, por reconhecer a litispendência, JULGO EXTINTO o 

presente feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso 

V, do Código de Processo Civil.Custas pela parte requerente, contudo, 

anotando-se ser esta beneficiária da justiça gratuita.Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Ciência ao Ministério Público e à Defensoria 

Pública.Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, mediante as 

baixas e anotações necessárias. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 192940 Nr: 9282-89.2015.811.0055

 AÇÃO: Prestação de Contas->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ADELAIDE PIRES CARVALHO BRANCO DE QUADROS, 

EDSON GABRIEL CARVALHO CRUZ, ISAURA CARVALHO CRUZ, VITOR 

LUIZ CARVALHO CRUZ, ITALO ARTHUR CARVALHO CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - OAB:17.550/MT, 

WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:OAB/MT 12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Prestação de Contas e Balanço Patrimonial proposta 

por Adelaide Pires Branco de Qaudros, Edson Gabriel Carvalho Cruza, 

Vitor Luiz Carvalho Cruz, Izaura Carvalho Cruz e Italo Artur Carvalho Cruz, 

todos devidamente qualificados nos autos.

Analisando os autos, vejo que foi determinada a intimação do inventariante 

para manifestar interesse no prosseguimento do feito (fl. 118), todavia, 

devidamente intimado (fl. 123) deixou transcorrer o lapso temporal sem 

qualquer manifestação.

Instado a manifestar-se, o Ministério Público pugna pela extinção do feito, 

ante o evidente abandono da causa (fl. 125).

Assim, considerando que a parte requerente não manifestou interesse no 

prosseguimento do feito, o que inviabiliza o prosseguimento dos autos, 

assim, a extinção do feito é medida que se impõe.

Vejamos o que dispõe o artigo 485, inciso III do Código de Processo Civil:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias.

Dispositivo

Posto isso, tendo em vista a inércia da parte autora, JULGO EXTINTO o 

processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III do 

Código de Processo Civil.

Custas pela parte requerente, contudo, anotando-se ser esta beneficiária 

de justiça gratuita.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Ciência ao Ministério Público.

Após arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 295085 Nr: 21082-12.2018.811.0055

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELEF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMAIR CICERO DE OLIVEIRA - 

OAB:13286-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Analisando os autos, verifico que a petição inicial não atendeu ao que 

estabelece o art. 319, inc. V, do CPC, pois à ação foi atribuído o valor da 

causa de forma incorreta.

Com efeito, estabelece o art. 291, do CPC, que: “A toda causa será 

atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico 

imediatamente aferível”.

 Assim, mesmo considerando que as ações de estado da pessoa, têm 

valor inestimável, havendo partilha de bens, entendo que as custas devem 

incidir sobre o valor destes.

Na esteira desse entendimento, vale colacionar os seguintes precedentes 
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da jurisprudência, in verbis:

“A Ação de divórcio é de valor inestimável, por se tratar de estado da 

pessoa, ainda que existam bens a partilhar e que as custas incidam sobre 

o valor destes.” (Ac. 1ª Câm. Civ. Do TJSP, na Ap. Civ. 22.248, RT 

574/113).

“Embora a ação de dissolução de sociedade de fato entre concubinos não 

tenha conteúdo econômico imediato, pois só após a partilha de acervo 

societário a imediatidade se dará, o autor não tem o arbítrio de atribuir a ela 

um valor ínfimo. Há de fazê-lo levando em conta o direito material que lhe 

serve de alicerce, ainda que por estimativa – art. 258 do CPC”. (Ac. 2ª 

Câm. Do TJRJ. No AI 1363/88, j. 24.02-89, COAD 45.398).

 Assim sendo, intime-se o procurador da parte requerente, para que 

emende a petição inicial e atribua a causa seu correto valor, sob pena de 

indeferimento da exordial e/ou cancelamento da distribuição, consoante 

estabelece o art. 321 c/c art. 330, inciso IV, ambos do Código de Processo 

Civil.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 294595 Nr: 20674-21.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODACIR JOSE DIAS 

CAVALHEIRO - OAB:21159/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Analisando os autos, verifico que a petição inicial não atendeu ao que 

estabelece o art. 319, inc. V, do CPC, pois à ação foi atribuído o valor da 

causa de forma incorreta.

Com efeito, estabelece o art. 291, do CPC, que: “A toda causa será 

atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico 

imediatamente aferível”.

 Assim, mesmo considerando que as ações de estado da pessoa, têm 

valor inestimável, havendo partilha de bens, entendo que as custas devem 

incidir sobre o valor destes.

Na esteira desse entendimento, vale colacionar os seguintes precedentes 

da jurisprudência, in verbis:

“A Ação de divórcio é de valor inestimável, por se tratar de estado da 

pessoa, ainda que existam bens a partilhar e que as custas incidam sobre 

o valor destes.” (Ac. 1ª Câm. Civ. Do TJSP, na Ap. Civ. 22.248, RT 

574/113).

“Embora a ação de dissolução de sociedade de fato entre concubinos não 

tenha conteúdo econômico imediato, pois só após a partilha de acervo 

societário a imediatidade se dará, o autor não tem o arbítrio de atribuir a ela 

um valor ínfimo. Há de fazê-lo levando em conta o direito material que lhe 

serve de alicerce, ainda que por estimativa – art. 258 do CPC”. (Ac. 2ª 

Câm. Do TJRJ. No AI 1363/88, j. 24.02-89, COAD 45.398).

 Assim sendo, intime-se o procurador da parte requerente, para que 

emende a petição inicial e atribua a causa seu correto valor, sob pena de 

indeferimento da exordial e/ou cancelamento da distribuição, consoante 

estabelece o art. 321 c/c art. 330, inciso IV, ambos do Código de Processo 

Civil.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 276389 Nr: 6021-14.2018.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: EH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HCFC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEITON ARAÚJO CARVALHO - 

OAB:MT. 12.842, LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Considerando que as partes compuseram amigavelmente no Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos – CEJUSC desta Comarca às fls. 

156/157 e tendo em vista o parecer ministerial de fl. 158, HOMOLOGO para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos o acordo realizado entre as 

partes.

Por consequência, tendo em vista que as partes transacionaram, JULGO 

EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, 

inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil.

Sem custas às partes, uma vez que estas transigiram antes da sentença, 

nos termos do art. 90, § 3º, do CPC.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 263448 Nr: 27296-53.2017.811.0055

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CCGDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HFBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULA PATRICIA PASQUALLI - 

OAB:10.633 OAB/MT, VANUSA SANTANA - OAB:23334/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Considerando que as partes compuseram amigavelmente no Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos – CEJUSC desta Comarca à fl. 43 e 

tendo em vista o parecer ministerial de fl. 44, HOMOLOGO para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos o acordo realizado entre as partes.

Por consequência, tendo em vista que as partes transacionaram, JULGO 

EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, 

inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil.

Sem custas às partes, uma vez que estas transigiram antes da sentença, 

nos termos do art. 90, § 3º, do CPC.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 152912 Nr: 1575-41.2013.811.0055

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ÉRIKA NILVÂNIA PEREIRA MIOLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE WANDEMBERG GOMES PEREIRA, 

OTACILIO ALVES PEREIRA NETO, JOSÉ ALVES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILDO MIOLA JUNIOR - 

OAB:14653/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, e por tudo que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o 

pedido inicial e, por consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, com 

resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.Custas pela parte 

requerente, contudo, anotando-se ser esta beneficiária da justiça 

gratuita.Publique-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, proceda-se 

com as baixas e anotações necessárias, arquivando-se o feito.Às 

providências necessárias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 291027 Nr: 17843-97.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RG, APDJR

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL ANTONIO DOS SANTOS 

- OAB:OAB/MT 16.353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Considerando que as partes compuseram amigavelmente às fls. 04/09 e 

tendo em vista o parecer ministerial de fl. 22, HOMOLOGO para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo realizado entre as 

partes.

Posto isso, RECONHEÇO e DECLARO a dissolução da união estável entre 

Ana Paula de Jesus Ribeiro e Regis Geraldo.

 Assim JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos 

do art. 487, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil.
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Custas pela parte requerente, contudo, anotando-se ser esta beneficiária 

da justiça gratuita.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Ciência ao Ministério Público.

Expeça-se o competente formal de partilha.

Após as anotações de praxe, arquivem-se os autos.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 165949 Nr: 4992-65.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JBC, MBA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dickson Diego Campos Debesa 

- OAB:22.483/MT, FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - 

OAB:7.557/MT, GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER - OAB:14554/MT, 

KAMILLA PALÚ SASSAKI - OAB:OAB/MT 16.898, KATIA CRISTINNA 

RODRIGUES - OAB:13451/MT, RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA 

NETO DEBESA - OAB:11674-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUNDHER GOMES DUARTE - 

OAB:OAB/MT 15.334, THIESSA ESTEVES LEITE - OAB:18.386/O

 Vistos.

 Considerando que as partes compuseram amigavelmente no Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos – CEJUSC desta Comarca À fl. 230 e 

tendo em vista o parecer ministerial de fl. 231, HOMOLOGO para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos o acordo realizado entre as partes.

Por consequência, tendo em vista que as partes transacionaram, JULGO 

EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, 

inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil.

Sem custas às partes, uma vez que estas transigiram antes da sentença, 

nos termos do art. 90, § 3º, do CPC.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Ciência ao Ministério Público.

Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 296242 Nr: 21969-93.2018.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GCS, JSDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MOREIRA DE ALMEIDA 

VIEIRA NETO - OAB:34002-PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em análise detida dos autos, verifico que o presente feito se trata de 

cumprimento de sentença previsto no artigo 528 do CPC.

Contudo constato que o procedimento escolhido, na forma apresentada, 

não é o adequado para a presente demanda , posto que a exequente 

requer a intimação do executado para pagamento de toda verba alimentar 

pretérita, no rito do referido artigo.

Assim, tenho que a execução, nos termos do art. 528 do CPC, deve 

corresponder ao valor da soma das três ultimas pensões a título de 

alimentos vencidas, sendo neste sentido o entendimento na jurisprudência, 

bem como a Súmula 309 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

“A decretação da prisão civil, por débito alimentar, somente se legitima em 

se tratando de débito alimentar relativo ao trimestre antecedente, cujo 

caráter alimentar encontra-se latente.” (Ac. unân,. da 1ª. Câm. do TJSC no 

HC 12.501, rel. Des. Orli Rodrigues; in ADV, de 21.01.1996, nº. 72.378)

 “CIVIL. EXECUÇÃO DE 337/2009ALIMENTOS. PRISÃO. DÉBITO QUE SE 

ESTENDE AO LONGO DO TEMPO.CONSTRIÇÃO QUE SE LIMITA AO 

ADIMPLEMENTO DAS PRESTAÇÕES

MAIS RECENTES. SÚMULA N. 309/STJ. CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM 

DE HABEAS CORPUS. O débito alimentar que autoriza a prisão civil do 

alimentante é o que compreende as três prestações anteriores à citação e 

as que vencerem no curso do processo" - Súmula n. 309/STJ.(STJ. 

Habeas Corpus 2005 / 0078005-2. Ministro Aldir Passarinho Junior. DJ 

03.10.2005 p. 252).

De outro norte, quando da fundamentação do pedido, a parte exequente 

aduz que se trata das parcelas vencidas desde o mês de julho de 2012 a 

outubro de 2018.

Posto isso, determino:

 I - Intime-se o nobre causídico da exequente para adequar o rito 

processual, no prazo de 15 (quinze) dias.

II – Decorrido o prazo, venham-me os autos conclusos.

Às providências necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 283048 Nr: 11577-94.2018.811.0055

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: EDSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CSDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO JOSÉ MARTINS GRAMA - 

OAB:8445/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Considerando que as partes compuseram amigavelmente no Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos – CEJUSC desta Comarca à fl. 23 e 

tendo em vista o parecer ministerial de fl. 24, HOMOLOGO para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos o acordo realizado entre as partes.

Por consequência, tendo em vista que as partes transacionaram, JULGO 

EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, 

inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil.

Sem custas às partes, uma vez que estas transigiram antes da sentença, 

nos termos do art. 90, § 3º, do CPC.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 179588 Nr: 21650-67.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KSF, FSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE SATTLER GHISI - 

OAB:10902/MT, MATHEUS GHISI - OAB:OAB/MT 20.697

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: UNIJURIS - PRÁTICA FORENSE 

E ESTÁGIO SUPERVISIONADO - OAB:

 Vistos.

Tendo em vista a apresentação de justificativa por negativa geral, 

intime-se a parte exequente através de seus procuradores, para 

manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias.

Decorrido o prazo, certifique-se.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 267301 Nr: 30120-82.2017.811.0055

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ELIAS ABRANTES MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANICE BARRETO COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUNDHER GOMES DUARTE - 

OAB:24171-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Conforme audiência realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos 

e Cidadânia - CEJUSC à fl. 43, a parte autora pugna pela desistência do 

feito.

Instado a manifestar-se, o Ministério Público se manifesta pela 

homologação do acordo formulado (fl. 44).

Nos termos do art. 200, § único, do CPC, a desistência da ação somente 

produz efeitos após a homologação judicial.

Posto isso, inexistindo óbice legal, HOMOLOGO o pedido de desistência 

formulado pela requerente, e, por consequência, JULGO EXTINTO o 

presente feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do 

CPC.
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Custas pela parte requerente, contudo, anotando-se ser esta beneficiária 

de justiça gratuita.

Publique-se. Initme-se. Cumpra-se.

Ciência ao Ministério Público.

Arquivem-se os autos, com as baixas e anotações necessárias.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 293649 Nr: 19838-48.2018.811.0055

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MADS, TRDS, RAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE MARIM DE 

OLIVEIRA - OAB:20003-O/MT, CARLOS ALBERTO DE ALENCAR 

CAMPOS - OAB:4123/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que as partes compuseram amigavelmente com relação à 

guarda, direito de visitas e pensão alimentícia da menor Maryah Alves dos 

Santos e, em consonância com o parecer ministerial de fl. 16, HOMOLOGO 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos a transação de fls. 04/07, 

celebrada nestes autos.

Por consequência, tendo em vista que as partes transacionaram, JULGO 

EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, 

inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Ciência ao Ministério Público.

Custas pela parte requerente, contudo, anotando-se ser esta beneficiária 

da justiça gratuita.

Após, arquivem-se os autos, mediante as baixas anotações necessárias.

As providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 164527 Nr: 2482-79.2014.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ACMI, ACMI, PML

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAGNA KATIA SILVA SANCHES 

- OAB:10.638/MT, RENAN GUILHERME SANCHES DA COSTA - 

OAB:20491/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRAN DA CUNHA GOMES DA 

SILVA - OAB:21.336, WENDER SILVA ARAUJO - OAB:16.477

 Vistos.

As partes compuseram amigavelmente às fls. 135/136.

 Instado a manifestar-se o Ministério Público pugna pela homologação do 

referido acordo formulado entre as partes (fl. 138).

Posto isso, HOMOLOGO para que produza seus jurídicos e legais efeitos o 

acordo realizado entre as partes, referente ao pagamento de alimentos.

Por consequência, tendo em vista que as partes transacionaram, JULGO 

EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, 

inciso III, alínea “b” c/c art. 924, inc. II, ambos do Código de Processo Civil.

Sem custas às partes, uma vez que estas transigiram antes da sentença, 

nos termos do art. 90, § 3º, do CPC.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Ciência ao Ministério Público.

Após, procedidas às anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 280990 Nr: 9781-68.2018.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: HGDAL, CFDSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DPTL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BARBARA FERNANDES DE 

OLIVEIRA - OAB:23192/0, FERNANDO ANJOLINO RUMANIA - 

OAB:24.181/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Considerando que as partes compuseram amigavelmente no Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos – CEJUSC desta Comarca às fls. 

28/28-verso e tendo em vista o parecer ministerial de fl. 30, HOMOLOGO 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos o acordo realizado entre 

as partes.

Por consequência, tendo em vista que as partes transacionaram, JULGO 

EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, 

inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil.

Sem custas às partes, uma vez que estas transigiram antes da sentença, 

nos termos do art. 90, § 3º, do CPC.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Ciência ao Ministério Público e a Defensoria Pública.

Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 273056 Nr: 3456-77.2018.811.0055

 AÇÃO: Tutela e Curatela - Nomeação->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE PEREIRA DE OLIVEIRA, ANGELA DE JESUS 

CORDEIRO PEGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELITA APARECIDA PEGO, EVANGELISTA 

DOS PASSOS RODRIGUES, ANGELINA RODRIGUES GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CORREA BRAGA FILHO 

- OAB:OAB/MT 16.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THAIS RENATA DAMASO DOS 

REIS UMENO - OAB:15560

 )Posto isso, declaro a incompetência absoluta deste juízo e DECLINO de 

minha competência jurisdicional para conhecer, processar e julgar a 

presente ação, em favor do douto Juízo da Comarca de Sinop/MT, para 

onde determino a remessa deste feito.Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Ciência ao Ministério Público.Após o decurso do prazo 

recursal, remetam-se os autos àquela Comarca, com as baixas e 

anotações necessárias.Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 293815 Nr: 19964-98.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MJDFS, EA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HEBER MARIANO GONÇALVES - 

OAB:22186/MT, RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA 

- OAB:11674-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Recebo a emenda à petição inicial.

Processe-se em segredo de justiça (CPC, art. 189, inc. II).

Considerando que as partes compuseram amigavelmente às fls. 04/09, 

HOMOLOGO para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

realizado entre as partes, referente à partilha de bens e união estável.

Posto isso, RECONHEÇO e DECLARO a dissolução da união estável entre 

Maria José de Fátima Sobrinho e Ederval Antunes.

Assim JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos 

do art. 487, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil.

Custas pela parte requerente, contudo, anotando-se ser esta beneficiária 

de justiça gratuita.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Expeça-se o competente formal de partilha.

Após as baixas e anotações necessárias, arquivem-se os autos.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 284334 Nr: 12514-07.2018.811.0055

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: GGGF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULA PATRICIA PASQUALLI - 

OAB:10.633 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA FLAVIA DA SILVA 

PIMENTA - OAB:22030, MONICA CAETANO DE LIMA FERREIRA - 

OAB:17.836, VALTER EVANGELISTA DE JESUS - OAB:17.513

 Vistos.

Considerando que as partes compuseram amigavelmente e tendo em vista 

o parecer ministerial, HOMOLOGO POR SENTENÇA para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o divórcio consensual requerido por Geovane Gil 

Gonçalves Ferreira e Michelly de Souza, bem como o acordo entabulado 

entre as partes acerca da partilha de bens, pensão alimentícia e guarda 

compartilhada e, favor dos filhos.

Assim, declaro cessados os direitos e deveres decorrentes do 

matrimônio, que ora se dissolve.

Por consequência, tendo em vista que as partes transacionaram, JULGO 

EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, 

inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil.

Para tanto, expeça-se ofício ao tabelionato do 2º ofício da Comarca de 

Várzea Grande/MT, para que proceda com a competente averbação.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Ciência ao Ministério Público.

Expeça-se o competente formal de partilha.

Após, arquivem-se os autos, mediante as baixas anotações necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 292375 Nr: 18963-78.2018.811.0055

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DCDANC, DHCM

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILENE MARIA TORQUATO 

VILLAR - OAB:7204-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que as partes compuseram amigavelmente às fls. 

04/05-verso e tendo em vista o parecer ministerial de fl. 17, HOMOLOGO 

POR SENTENÇA para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

divórcio consensual requerido por Deise Caroline de Assis Nascimento 

Caxias e Diego Henrique Caxias Macedo bem como o acordo entabulado 

entre as partes acerca da pensão alimentícia e guarda.

Assim, declaro cessados os direitos e deveres decorrentes do 

matrimônio, que ora se dissolve.

Por consequência, tendo em vista que as partes transacionaram, JULGO 

EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, 

inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil.

A requerente voltará a utilizar o nome de solteira, qual seja: DEISE 

CAROLINE DE ASSIS NASCIMENTO.

Para tanto, expeça-se ofício o Cartório de Registro Civil da Comarca de 

Colniza/MT, para que proceda com a competente averbação.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Ciência ao Ministério Público.

OFICIE-SE a fonte pagadora SAD – Secretaria de Administração do Mato 

Grosso, para que proceda com o desconto mensal da remuneração 

percebida pelo requerente Diego Henrique Caxias Macedo, a título de 

alimentos em favor do filho Tiago Henrique Caxias de Assis, no importe de 

53% (cinquenta e três por cento) do salário mínimo vigente, a ser 

depositado na conta bancária da representante legal da criança, Sra. 

Deise Caroline de Assis Nascimento, Banco Bradesco, agência 1582-2, 

conta 2193-8.

Após, arquivem-se os autos, mediante as baixas anotações necessárias.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 283680 Nr: 12033-44.2018.811.0055

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MBA, JBC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUNDHER GOMES DUARTE - 

OAB:24171-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILLA PALÚ SASSAKI - 

OAB:OAB/MT 16.898, KATIA CRISTINNA RODRIGUES - OAB:13451/MT, 

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - OAB:11674-B

 Vistos.

 Considerando que as partes compuseram amigavelmente no Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos – CEJUSC desta Comarca à fl. 43 e 

tendo em vista o parecer ministerial de fl. 44, HOMOLOGO para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos o acordo realizado entre as partes.

Por consequência, tendo em vista que as partes transacionaram, JULGO 

EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, 

inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil.

Sem custas às partes, uma vez que estas transigiram antes da sentença, 

nos termos do art. 90, § 3º, do CPC.

Publique-se. Cumpra-se.

Ciência ao Ministério Público.

Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 296243 Nr: 21971-63.2018.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: IAL, ZAS, FAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LDLS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MOREIRA DE ALMEIDA 

VIEIRA NETO - OAB:34002-PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em análise detida dos autos, verifico que o presente feito se trata de 

cumprimento de sentença previsto no artigo 528 do CPC.

Contudo constato que o procedimento escolhido, na forma apresentada, 

não é o adequado para a presente demanda , posto que a exequente 

requer a intimação do executado para pagamento de toda verba alimentar 

pretérita, no rito do referido artigo.

Assim, tenho que a execução, nos termos do art. 528 do CPC, deve 

corresponder ao valor da soma das três ultimas pensões a título de 

alimentos vencidas, sendo neste sentido o entendimento na jurisprudência, 

bem como a Súmula 309 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

“A decretação da prisão civil, por débito alimentar, somente se legitima em 

se tratando de débito alimentar relativo ao trimestre antecedente, cujo 

caráter alimentar encontra-se latente.” (Ac. unân,. da 1ª. Câm. do TJSC no 

HC 12.501, rel. Des. Orli Rodrigues; in ADV, de 21.01.1996, nº. 72.378)

 “CIVIL. EXECUÇÃO DE 337/2009ALIMENTOS. PRISÃO. DÉBITO QUE SE 

ESTENDE AO LONGO DO TEMPO.CONSTRIÇÃO QUE SE LIMITA AO 

ADIMPLEMENTO DAS PRESTAÇÕES

MAIS RECENTES. SÚMULA N. 309/STJ. CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM 

DE HABEAS CORPUS. O débito alimentar que autoriza a prisão civil do 

alimentante é o que compreende as três prestações anteriores à citação e 

as que vencerem no curso do processo" - Súmula n. 309/STJ.(STJ. 

Habeas Corpus 2005 / 0078005-2. Ministro Aldir Passarinho Junior. DJ 

03.10.2005 p. 252).

De outro norte, quando da fundamentação do pedido, a parte exequente 

aduz que se trata das parcelas vencidas desde o mês de julho de 2012 a 

novembro de 2018.

Posto isso, determino:

 I - Intime-se o nobre causídico da exequente para adequar o rito 

processual, no prazo de 15 (quinze) dias.

II – Decorrido o prazo, venham-me os autos conclusos.

Às providências necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 284726 Nr: 12871-84.2018.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ROBSON VALERIANO BORBA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBSON VINICIUS VALERIANO LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONI CEZAR CLARO - 

OAB:20186-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.
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Considerando que as partes compuseram amigavelmente acerca da 

exoneração da pensão alimentícia, HOMOLOGO para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos o acordo realizado entre as partes à fl. 25.

Por consequência, tendo em vista que as partes transacionaram, JULGO 

EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, 

inciso III, alínea “b” c/c art. 924, inc. II, ambos do Código de Processo Civil.

Custas pela parte requerente, contudo, anotando-se ser esta beneficiária 

da justiça gratuita.

 Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Ciência ao Ministério Público.

OFICIE-SE a empresa Frigorífico Marfrig Global Foods S/A, para que 

proceda com a cessação do desconto em folha de pagamento do autor a 

título de pensão alimentícia em favor de Robson Vinícius Valeriano Lima.

Após, arquivem-se os autos com as baixas anotações necessárias.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 291170 Nr: 17937-45.2018.811.0055

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CMB, SRP

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS DA SILVA - 

OAB:16978-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que as partes compuseram amigavelmente às fls. 04/10 e 

tendo em vista o parecer ministerial de fl. 24, HOMOLOGO POR SENTENÇA 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o divórcio consensual 

requerido por Celso Maurício Barbosa e Sandra Regina Pereira bem como 

o acordo entabulado entre as partes acerca da pensão alimentícia e 

guarda.

Assim, declaro cessados os direitos e deveres decorrentes do 

matrimônio, que ora se dissolve.

Por consequência, tendo em vista que as partes transacionaram, JULGO 

EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, 

inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil.

Para tanto, expeça-se ofício o Cartório de Registro Civil da Comarca de 

Americana/SP, para que proceda com a competente averbação.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Ciência ao Ministério Público.

Após, arquivem-se os autos, mediante as baixas anotações necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 279033 Nr: 8246-07.2018.811.0055

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SMDC, FFC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAINE MARIA TORQUATO 

VILLAR - OAB:7204-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que as partes compuseram amigavelmente às fls. 04/06 e 

tendo em vista o parecer ministerial de fl. 20, HOMOLOGO POR SENTENÇA 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o divórcio consensual 

requerido por Sidinei Monteiro da Costa e Franciele Fernandes Costa, bem 

como o acordo entabulado entre as partes acerca da partilha de bens.

Assim, declaro cessados os direitos e deveres decorrentes do 

matrimônio, que ora se dissolve.

Por consequência, tendo em vista que as partes transacionaram, JULGO 

EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, 

inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil.

A requerente voltará a utilizar o nome de solteira, qual seja: FRANCIELE 

FERNANDES.

Para tanto, expeça-se ofício ao tabelionato do 2º ofício da Comarca de 

Tangará da Serra/MT, para que proceda com a competente averbação.

Custas pela parte requerente, contudo, anotando-se ser esta beneficiária 

de justiça gratuita.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Ciência ao Ministério Público.

Expeça-se o competente formal de partilha.

Após, arquivem-se os autos, mediante as baixas anotações necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 292207 Nr: 18774-03.2018.811.0055

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DLMJ, APGL

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS DA SILVA - 

OAB:25174/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que as partes compuseram amigavelmente às fls. 04/11 e 

tendo em vista o parecer ministerial de fl. 45, HOMOLOGO POR SENTENÇA 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o divórcio consensual 

requerido por Damiao Leite Macedo Júnior e Ana Paula Gonçalves Leite 

bem como o acordo entabulado entre as partes acerca da pensão 

alimentícia, guarda e partilha de bens.

Assim, declaro cessados os direitos e deveres decorrentes do 

matrimônio, que ora se dissolve.

Por consequência, tendo em vista que as partes transacionaram, JULGO 

EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, 

inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil.

A requerente voltará a utilizar o nome de solteira, qual seja: ANA PAULA 

GONÇALVES.

Para tanto, expeça-se ofício o Cartório de Registro Civil da Comarca de 

Nova Andradina/MS, para que proceda com a competente averbação.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

Expeça-se o competente formal de partilha.

Após, arquivem-se os autos, mediante as baixas anotações necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 289057 Nr: 16280-68.2018.811.0055

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PMG, IDSMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - OAB:17.550/MT, 

WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:OAB/MT 12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a petição inicial uma vez que preenchidos os requisitos do art. 

319, do CPC.

Processe-se em segredo de justiça (CPC, art. 189, inc. II).

Defiro os benefícios da Justiça Gratuita (CPC, art. 98).

Considerando que as partes compuseram amigavelmente às fls. 04/08 e 

tendo em vista o parecer ministerial de fl. 24, HOMOLOGO POR SENTENÇA 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o divórcio consensual 

requerido por Pedro Martins Garcia e Irene de Souza Martins Garcia, bem 

como o acordo entabulado entre as partes acerca da pensão alimentícia, 

guarda compartilhada e partilha de bens.

Assim, declaro cessados os direitos e deveres decorrentes do 

matrimônio, que ora se dissolve.

Por consequência, tendo em vista que as partes transacionaram, JULGO 

EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, 

inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil.

A requerente voltará a utilizar o nome de solteira, qual seja: IRENE DE 

SOUZA MARTINS.

Para tanto, expeça-se ofício ao tabelionato do 2º ofício da Comarca de 
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Tangará da Serra/MT, para que proceda com a competente averbação.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Ciência ao Ministério Público.

Expeça-se o competente formal de partilha.

Após, arquivem-se os autos, mediante as baixas anotações necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 256219 Nr: 21614-20.2017.811.0055

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LMDSF, ARFF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OFDSJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dickson Diego Campos Debesa 

- OAB:22.483/MT, KATIA CRISTINNA RODRIGUES - OAB:13451/MT, 

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - OAB:11674-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON ROSSINI PEREIRA - 

OAB:9086

 Vistos.

Considerando a existência de novas alegações arguidas na impugnação 

de fls. 232/249, INTIME-SE a parte requerente para apresentar 

manifestação, no prazo legal.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 102663 Nr: 1529-28.2008.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILDETE VIANA SANTOS, DELZETE VIANA SANTOS, 

CLEONICE VIANA BATISTA, PEDRO RIBEIRO QUEIROZ, CLEUZA VIANA 

SANTOS, TEREZINHA VIANA, JOSIMAR VIANA BATISTA, EDIMAR VIANA 

BATISTA, GILMAR VIANA BATISTA, JUCELENE VIANA BATISTA, 

OTACILIO VIANA SANTOS, MARIA APARECIDA VIANA DA PENHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE AURIZA RIBEIRO QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTHUR FREITAS REGO - 

OAB:23130/O, DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - 

OAB:, EZEQUIEL SERAFIM DA PAIXÃO MAZZETO - OAB:23326/O, 

FABIO MARTINS JUNQUEIRA - OAB:9.654 OAB/MT, GEOVANI LUIZ 

MUNARI LOTHAMMER - OAB:14554/MT, VALMIR DA SILVA OLIVEIRA 

- OAB:11692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Indefiro o petitório retro, uma vez que o inventariante bem como seu 

procurador já foram intimados pessoalmente por diversas vezes, sem no 

entanto cumprir as determinações judiciais.

Posto isso, abro vista dos autos ao representante do Ministério Público.

Em seguida, venham-me conclusos para decisão.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 256213 Nr: 21602-06.2017.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ALPDOC, BPDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILLA PALÚ SASSAKI - 

OAB:OAB/MT 16.898, KATIA CRISTINNA RODRIGUES - OAB:13451/MT, 

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - OAB:11674-B

 Vistos.

 Considerando que as partes compuseram amigavelmente no Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos – CEJUSC desta Comarca à fl. 55 e 

tendo em vista o parecer ministerial de fl. 62, HOMOLOGO para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos o acordo realizado entre as partes.

Por consequência, tendo em vista que as partes transacionaram, JULGO 

EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, 

inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil.

OFICIE-SE a empresa Camarão Express, para que proceda com o 

desconto mensal da remuneração percebida pelo requerido Leonardo 

Costa, a título de alimentos em favor da filha Ana Lua Péres de Oliveira 

Costa, no valor de 37,35% (trinta e sete vírgula trinta e cinco por cento) do 

salário mínimo vigente, que corresponde atualmente a R$ 356,00 

(trezentos e cinquenta e seis reais), depositando na conta bancária da 

representante legal da criança, Sra. Barbara Peres de Oliveira, Caixa 

Econômica Federal, agência 2086, op. 013, conta poupança 00028451-0.

Sem custas às partes, uma vez que estas transigiram antes da sentença, 

nos termos do art. 90, § 3º, do CPC.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Ciência ao Ministério Público e a Defensoria Pública.

Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 294530 Nr: 20631-84.2018.811.0055

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MKDLS, ABDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIAS HORÁCIO DA SILVA - 

OAB:4.816 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que as partes compuseram amigavelmente e tendo em vista 

o parecer ministerial, HOMOLOGO POR SENTENÇA para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o divórcio consensual requerido por Michelli 

Katiani de Lima dos Santos e Altair Batista dos Santos, bem como o 

acordo entabulado entre as partes acerca da partilha de bens, pensão 

alimentícia e guarda compartilhada em favor do filho.

Assim, declaro cessados os direitos e deveres decorrentes do 

matrimônio, que ora se dissolve.

Por consequência, tendo em vista que as partes transacionaram, JULGO 

EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, 

inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil.

A requerente voltará a utilizar o nome de solteira, qual seja: MICHELLI 

KATIANI DE LIMA.

Para tanto, expeça-se ofício ao tabelionato do 2º ofício Desta Comarca, 

para que proceda com a competente averbação.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Ciência ao Ministério Público.

Após, arquivem-se os autos, mediante as baixas anotações necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 294602 Nr: 20682-95.2018.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: GDSO, CDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFDOF, LCDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUDI CAMPAROTO ELIZIARIO - 

OAB:13966, TATIANE DE OLIVEIRA FIGUEIREDO ASCARI SOARES - 

OAB:MT 14.210

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, em cumprimento a r. decisão de fls. 25/27, que designo o dia 

15/03/2019 às 13h30, para audiência de tentativa de conciliação que se 

realizará na sala de Audiência da Segunda Vara Cível, situada na Av. 

Tancredo Neves, 1220-N, Jardim Mirante, no Edifício do Fórum, na cidade 

de Tangará da Serra/MT.

Certifico, ainda, que intimo o(a) advogado(a) da parte autora para que 

compareça na audiência acompanhado(a) de seu(ua) constituinte, nos 

termos do art. 334, § 3º do NCPC.

Vani Helena Alves

Auxiliar Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 291532 Nr: 18263-05.2018.811.0055
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GGDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDSDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO DUTRA - 

OAB:4470/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, em cumprimento a r. decisão de fls. 14, que designo o dia 

11/03/2019 às 15h30, para audiência de tentativa de conciliação que se 

realizará na sala de Audiência da Segunda Vara Cível, situada na Av. 

Tancredo Neves, 1220-N, Jardim Mirante, no Edifício do Fórum, na cidade 

de Tangará da Serra/MT.

Certifico, ainda, que intimo o(a) advogado(a) da parte autora para que 

compareça na audiência acompanhado(a) de seu(ua) constituinte, nos 

termos do art. 334, § 3º do NCPC.

Vani Helena Alves

Auxiliar Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 293301 Nr: 19594-22.2018.811.0055

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MDLDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA 

- OAB:20.004, RODRIGO ALBERTASSE SALES - OAB:OAB/MT 17591

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, em cumprimento a r. decisão de fls. 21/22, que designo o dia 

11/03/2019 às 16h00, para audiência de tentativa de conciliação que se 

realizará na sala de Audiência da Segunda Vara Cível, situada na Av. 

Tancredo Neves, 1220-N, Jardim Mirante, no Edifício do Fórum, na cidade 

de Tangará da Serra/MT.

Certifico, ainda, que intimo o(a) advogado(a) da parte autora para que 

compareça na audiência acompanhado(a) de seu(ua) constituinte, nos 

termos do art. 334, § 3º do NCPC.

Vani Helena Alves

Auxiliar Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 295694 Nr: 21615-68.2018.811.0055

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LCCC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CEZAR BRUM DE MATTOS 

- OAB:OAB/MT16.156

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, em cumprimento a r. decisão de fls. 25, que designo o dia 

01/03/2019 às 15h30, para audiência de tentativa de conciliação que se 

realizará na sala de Audiência da Segunda Vara Cível, situada na Av. 

Tancredo Neves, 1220-N, Jardim Mirante, no Edifício do Fórum, na cidade 

de Tangará da Serra/MT.

Certifico, ainda, que intimo o(a) advogado(a) da parte autora para que 

compareça na audiência acompanhado(a) de seu(ua) constituinte, nos 

termos do art. 334, § 3º do NCPC.

Vani Helena Alves

Auxiliar Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 295075 Nr: 21064-88.2018.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JADLN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danielly Paola Leite Lopes - 

OAB:OAB/MT 24265-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, em cumprimento a r. decisão de fls. 30, que designo o dia 

01/03/2019 às 16h00, para audiência de tentativa de conciliação que se 

realizará na sala de Audiência da Segunda Vara Cível, situada na Av. 

Tancredo Neves, 1220-N, Jardim Mirante, no Edifício do Fórum, na cidade 

de Tangará da Serra/MT.

Certifico, ainda, que intimo o(a) advogado(a) da parte autora para que 

compareça na audiência acompanhado(a) de seu(ua) constituinte, nos 

termos do art. 334, § 3º do NCPC.

Vani Helena Alves

Auxiliar Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 295853 Nr: 21746-43.2018.811.0055

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SMLR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAINE MARIA TORQUATO 

VILLAR - OAB:7204-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, em cumprimento a r. decisão de fls. 18, que designo o dia 

11/03/2019 às 13h30, para audiência de tentativa de conciliação que se 

realizará na sala de Audiência da Segunda Vara Cível, situada na Av. 

Tancredo Neves, 1220-N, Jardim Mirante, no Edifício do Fórum, na cidade 

de Tangará da Serra/MT.

Certifico, ainda, que intimo o(a) advogado(a) da parte autora para que 

compareça na audiência acompanhado(a) de seu(ua) constituinte, nos 

termos do art. 334, § 3º do NCPC.

Vani Helena Alves

Auxiliar Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 293813 Nr: 19962-31.2018.811.0055

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: EFDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DGDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINA MARÍLIA DE OLIVEIRA - 

OAB: 3.659-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, em cumprimento a r. decisão de fls. 35/36, que designo o dia 

11/03/2019 às 14h00, para audiência de tentativa de conciliação que se 

realizará na sala de Audiência da Segunda Vara Cível, situada na Av. 

Tancredo Neves, 1220-N, Jardim Mirante, no Edifício do Fórum, na cidade 

de Tangará da Serra/MT.

Certifico, ainda, que intimo o(a) advogado(a) da parte autora para que 

compareça na audiência acompanhado(a) de seu(ua) constituinte, nos 

termos do art. 334, § 3º do NCPC.

Vani Helena Alves

Auxiliar Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 291411 Nr: 18142-74.2018.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: GUSTAVO ASSUNÇÃO RODRIGUES, EDINALVA GINA 

DE ASSUNÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RITA PINHEIRO DA SILVA RODRIGUES, 

ROSANGELA RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELENITA EGINA DE ASSUNÇAO 

CARVALHO - OAB:20643/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, em cumprimento a decisão de fls. 15/16, que designo o dia 

15/03/2019 às 13h00, para audiência de mediação e conciliação que se 

realizará na Sala de Audiência do CEJUSC - Centro Judiciário de Solução e 

Conflito, situada na Av. Tancredo Neves, 1220-N, Jardim Mirante, no 

Edifício do Fórum, na cidade de Tangará da Serra/MT. Certifico, ainda, que 

intimo o(a) advogado(a) da parte autora para que compareça na audiência 

acompanhado(a) de seu(ua) constituinte, nos termos do art. 334, § 3º do 
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NCPC.

Vani Helena Alves

Auxiliar Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 287269 Nr: 14988-48.2018.811.0055

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IBDLR, DLDR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE SATTLER GHISI - 

OAB:10902/MT, MATHEUS GHISI - OAB:OAB/MT 20.697

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, em cumprimento a decisão de fls. 47/49, que designo o dia 

15/03/2019 às 16h00, para audiência de mediação e conciliação que se 

realizará na Sala de Audiência do CEJUSC - Centro Judiciário de Solução e 

Conflito, situada na Av. Tancredo Neves, 1220-N, Jardim Mirante, no 

Edifício do Fórum, na cidade de Tangará da Serra/MT. Certifico, ainda, que 

intimo o(a) advogado(a) da parte autora para que compareça na audiência 

acompanhado(a) de seu(ua) constituinte, nos termos do art. 334, § 3º do 

NCPC.

Vani Helena Alves

Auxiliar Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 291547 Nr: 18270-94.2018.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVGDM, EMGDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDTDS-SMDS, EDMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA REDIVO DA COSTA - 

OAB:16.663

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a juntada de fls. 70/71, INTIME-SE a parte autora, por meio 

de sua procuradora, para, no prazo de 05 dias, manifestar nos autos.

 Decorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE.

 Após, venham-me os autos conclusos.

Às providências necessárias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 287269 Nr: 14988-48.2018.811.0055

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IBDLR, DLDR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE SATTLER GHISI - 

OAB:10902/MT, MATHEUS GHISI - OAB:OAB/MT 20.697

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso:I – Recebo a emenda à inicial. II – Processe-se em segredo de 

justiça (CPC, art. 189, inc. II).III – Defiro os benefícios da Justiça Gratuita 

(CPC, art. 98).IV – ARBITRO alimentos provisórios em favor do 

adolescente Douglas Lima da Rosa no patamar de 60% (sessenta por 

cento) do salário mínimo vigente, atualmente correspondente a R$572,40 

(quinhentos e setenta e dois reais e quarenta centavos), a serem pagos 

mensalmente pelo requerido, até todo dia 10 (dez) de cada mês, por meio 

de depósito na conta bancária de titularidade da genitora do adolescente 

indicada à fl. 44, à partir da citação.V – INDEFIRO o pedido liminar de 

alimentos provisórios em favor da ex-cônjuge, ora requerente. VI – 

Designe-se data para realização da audiência de mediação e conciliação, 

conforme pauta de audiência constante no Cartório, remetendo-se os 

autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta 

Comarca.VII – Cite-se a parte requerida (CPC, art. 247, I), com 

antecedência mínima de 15 (quinze) dias, para que compareça à audiência 

de mediação e conciliação (art. 695, § 2º do CPC), sendo que no mandado 

deverão ser consignadas as seguintes observações:a) conterá apenas 

os dados necessários à audiência, devendo estar desacompanhado da 

petição inicial (art. 695, § 1º do CPC);b) que a ausência injustificada do 

autor ou do requerido na audiência é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sendo sancionado com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, nos termos do 

artigo 334, §8º do CPC.c) que na audiência as partes deverão estar 

acompanhadas de advogado/defensor público (art. 695, § 4º do CPC).d) 

caso não haja acordo entre as partes na audiência, passa-se a incidir as 

normas do procedimento comum, podendo a parte requerida apresentar 

contestação, no prazo legal de 15 (quinze) dias, contados a partir da 

realização da audiência ou do protocolo do pedido de cancelamento 

apresentado pelo réu, além das advertências do artigo 344 do Código de 

Processo Civil.Ciência ao Ministério Público. Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 287269 Nr: 14988-48.2018.811.0055

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IBDLR, DLDR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE SATTLER GHISI - 

OAB:10902/MT, MATHEUS GHISI - OAB:OAB/MT 20.697

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Analisando os autos, verifico que a petição inicial não atendeu ao que 

estabelece o art. 319, inc. V, do CPC, pois à ação foi atribuído o valor da 

causa de forma incorreta.

Com efeito, estabelece o art. 291, do CPC, que: “A toda causa será 

atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico 

imediatamente aferível”.

 Assim, mesmo considerando que as ações de estado da pessoa, tem 

valor inestimável, havendo partilha de bens, entendo que as custas devem 

incidir sobre o valor destes.

Na esteira desse entendimento, vale colacionar os seguintes precedentes 

da jurisprudência, in verbis:

“A Ação de divórcio é de valor inestimável, por se tratar de estado da 

pessoa, ainda que existam bens a partilhar e que as custas incidam sobre 

o valor destes.” (Ac. 1ª Câm. Civ. Do TJSP, na Ap. Civ. 22.248, RT 

574/113).

“Embora a ação de dissolução de sociedade de fato entre concubinos não 

tenha conteúdo econômico imediato, pois só após a partilha de acervo 

societário a imediatidade se dará, o autor não tem o arbítrio de atribuir a ela 

um valor ínfimo. Há de fazê-lo levando em conta o direito material que lhe 

serve de alicerce, ainda que por estimativa – art. 258 do CPC”. (Ac. 2ª 

Câm. Do TJRJ. No AI 1363/88, j. 24.02-89, COAD 45.398).

 Assim sendo, intime-se o procurador da parte requerente, para que 

emende a petição inicial e atribua a causa seu correto valor, sob pena de 

indeferimento da exordial e/ou cancelamento da distribuição, consoante 

estabelece o art. 321 c/c art. 330, inciso IV, ambos do Código de Processo 

Civil.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Às providências necessárias. Cumpra-se.

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 246687 Nr: 14169-48.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENEZIO TEIXEIRA DELMONDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE SALVADOR PEREIRA GUERRA, 

ESPOLIO DE APARECIDA PEREIRA GUERRA, SALVADOR GUERRA FILHO, 

ERENIR NUNES GUERRA, MARIA HELENA GUERRA ESTEVEZ, MARIA 

APARECIDA GUERRA MARQUES, NINFA GUERRA MUNIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CORREA BRAGA FILHO 

- OAB:OAB/MT 16.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KLEBER DE JESUS BRUNHEIRA 
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- OAB:293.106/SP

 Certifico que, em cumprimento do despacho de fl. 64, intimo a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, para manifestar acerca dos 

documentos juntados às fls. 60/62, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 284037 Nr: 12310-60.2018.811.0055

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDISNEI JOSÉ GIONGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ONEI EDIO GIONGO, DILCE 

APARECIDA PALUDO GIONGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MARCIO MARQUIORETO - 

OAB:14021

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO ROSALINO BREDA - 

OAB:14687, MICHEL ANTONIO BREDA - OAB:16.990-MT

 Certifico que, regularizada a representação da parte requerida, intimo-a, 

nas pessoas de seus advogados, da decisão de fls. "181-183, a seguir, 

parcialmente transcrita: "

 Vistos,

 Trata-se de cautelar de protesto contra alienação de bens proposta por 

Valdisnei José Giongo em face do Espólio de Onei Edio Giongo, 

representado pela inventariante Sra. Dilce Aparecida Paludo Giongo, 

ambos devidamente qualificados.

 Alega a parte autora, em síntese, que firmou 03 cédulas de crédito como 

avalista junto ao Banco do Brasil em favor de seu tio Onei Edio Giongo, 

sendo que este faleceu em 04/07/2017.

 Seguiu narrando que o espólio de Onei Edio Giongo não cumpriu com as 

obrigações junto ao Banco do Brasil de duas cédulas de crédito, de modo 

que seu nome foi inscrito nos órgãos de proteção ao crédito por figurar 

como avalista.

 Assevera que o de cujus era agricultor e que exercia a atividade agrícola 

em cerca de 1.624,89 hectares, sendo 624,89 hectares em fazenda 

própria e 1.000 hectares em imóvel arrendado da família Pain.

 Informa que os herdeiros de Onei não exercem a atividade agrícola, tendo 

arrendado o imóvel em nome do de cujus para o grupo Scheffer, 

rescindido o contrato de arrendamento com a família Pain, bem como está 

desviando bens para não pagar credores.

 Aduz que a renda do contrato de arrendamento com o grupo Scheffer 

não será suficiente para o pagamento das cédulas que figura como 

avalista, restando apenas o imóvel rural para saldar as dívidas do espólio.

 Por conta disso, requer que seja averbada a existência da presente ação 

na matrícula do imóvel rural matriculado sob o nº 3232 do CRI de Sapezal 

com o fim de resguardar seus direitos em ação de regresso, caso seja 

compelido a pagar as cédulas que figura como avalista.

 Instruiu a inicial com os documentos de fls. 14/63.

 Às fls. 64 foi determinado que a parte autora indicasse o pedido principal, 

seu fundamento e a exposição sumária do direito que objetiva assegurar, 

bem como documentos que demonstrem que a parte requerida está 

alienando bens do de cujus Onei Edio Giongo.

 Às fls. 66/67 a parte autora informou que a presente ação possui cunho 

satisfativo, uma vez que a sua pretensão é a informação de terceiro da 

existência da presente ação, para que a parte requerida não realize a 

alienação do único bem sem quitar as cédulas que figura como avalista, 

bem como apresentou cópia do processo código 109964 em trâmite na 

comarca de Sapezal - MT com o fim de demonstrar a alienação de bens 

pela parte requerida.

 Às fls. 88/113 a parte autora requereu a juntada de documentos.

 Às fls. 114/170 a parte requerida, mesmo sem ser citada, apresentou 

contestação, alegando em preliminar a incompetência territorial e a 

ausência de interesse de agir.

 No mérito, sustentou a ausência de dilapidação de patrimônio e solvência 

do espólio de Onei Édio Giongo.

 Às fls. 173/180 a contestação foi impugnada.

 É o necessário à análise e decisão.

 Inicialmente, cumpre-me analisar a preliminar de incompetência arguida 

pela parte requerida, uma vez a parte autora se manifestou às fls. 

173/180, conforme oportunizado às fls. 171.

 Analisando os autos, verifico que se trata de medida cautelar de protesto 

contra alienação de bens em que a parte autora pretende resguardar 

eventual direito que incida sobre o imóvel localizado no município de 

Sapezal – MT.

 Assim, vejo que a medida pleiteada tem por finalidade prevenir 

responsabilidade de terceiro, sendo melhor que a ação tenha 

prosseguimento no foro da situação do imóvel, até porque, eventual 

pretendente em adquirir o imóvel trataria de obter certidão de distribuição 

justamente no local da situação do bem imóvel.

 E mais. Segundo alegado às fls. 114, verso e seguintes, a Comarca de 

Sapezal é ainda o local onde residem os herdeiros do Sr. Onei e também 

onde hoje tramita o inventário de seus bens.

 Logo, forçoso reconhecer que realmente é o juízo de Sapezal - MT o 

competente para a apreciação da presente medida.

 Ante o exposto, acolho a alegação de incompetência territorial suscitada 

pela parte requerida e, por conseguinte, determino a remessa da presente 

medida para a comarca de Sapezal - MT, para os devidos fins e com as 

cautelas necessárias.

 Intimem-se.

 Tangará da Serra-MT, 26 de novembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 266499 Nr: 29473-87.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO LUIZ SCHAEDLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO RODRIGO SCHREINER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA MARQUES 

ECHEVERRIA - OAB:4939/MT

 Certifico que, conforme determiação, intimo a advogada da parte 

executada da decisão de fl. 47 dos autos, a seguir transcrita: "

 Vistos,

 Incialmente, com fundamento no § 4º do art. 248 do Código de Processo 

Civil, reputo válida a citação da parte executada realizada às fls. 40v, pois 

a correspondência foi entregue a recepcionista do condomínio, 

devidamente identificada, sem que tenha ocorrido qualquer recusa de 

recebimento.

 Defiro a penhora, por termo nos autos, do imóvel de matrícula nº 15.940 

do CRI de Barra do Brugres-MT.

 Formalizada a penhora, intime-se a parte executada, nos moldes do art. 

841 do Código de Processo Civil.

 Após, expeça-se carta precatória para a Comarca de Barra do 

Bugres-MT para a realização da avaliação e demais atos expropriatórios 

do bem penhorado.

 Por fim, indefiro o pedido de expedição de certidão de penhora para fins 

de averbação na matrícula e de realização da averbação por meio 

eletrônico, pois, de acordo com o art. 844 do Código de Processo Civil, 

compete a parte exequente providenciar a averbação da penhora no 

registro competente, mediante apresentação de cópia do auto ou do termo, 

independentemente de mandado judicial ou qualquer outra certidão.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 27 de agosto de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55059 Nr: 4641-73.2006.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BUNGE FERTILIZANTES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILTON JOSE RITZMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSMAR SCHNEIDER - 

OAB:2.152-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE ANDRÉ RITZMANN DE 

OLIVEIRA - OAB:11.985, JULIANO RICARDO SCHMITT - 

OAB:20.875-SC

 Certifico que, tendo em vista a Carta de Intimação do executado ter 

retornado pelo motivo "endereço insuficiente", intimo a parte exequente 

para requerer o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103873/12/2018 Página 322 de 948



 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 28364 Nr: 2252-52.2005.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YOSHIE MIASATO & CIA LTDA, IOLANDA 

YOSHIE MIASATO, SARAH MIASATO MUNCH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÍTALO JORGE SILVEIRA LEITE 

- OAB:10.074 OAB/MT, JONAS RACHID MURAD FILHO - OAB:6.105 

OAB/MT, REGINA MARÍLIA DE OLIVEIRA - OAB: 3.659-A/MT

 Certifico que, intimo o exequente para indicar bens penhoráveis da parte 

executada, no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 166676 Nr: 6332-44.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANA DAS GRAÇAS COSTA FERREIRA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOCIEDADE EMPRESARIA MONACO 

MOTOCENTER MATO GROSSO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMANOEL GOMES DE SOUSA - 

OAB:OAB/MT 18303-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO PAULO MORESCHI - 

OAB:11686, RICARDO TURBINO NEVES - OAB:12454

 Certifico que, haja vista a sentença de fls. 143/145 e 153, nos termos do 

Provimento n.º 7/2014/CGJ, impulsiono os presentes autos e intimo a 

executada para informar os dados para a expedição do alvará, v.g., nome 

do beneficiário, CPF ou CNPJ, conta, agência e banco, bem como que, se o 

autorizado for o advogado da parte, seja enviada uma procuração com 

poderes para receber e dar quitação, visando ao recebimento dos valores 

remanescentes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 192647 Nr: 9031-71.2015.811.0055

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: STEFANO ROBERTO SILVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMIR DA SILVA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTHUR FREITAS REGO - 

OAB:23130/O, EZEQUIEL SERAFIM DA PAIXÃO MAZZETO - 

OAB:23326/O, VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - OAB:11692/MT

 Certifico que intimo a parte autora/reconvinda para se manifestar, no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos da decisão de fl. 273.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 270667 Nr: 1716-84.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DABSON JUNIOR SGUAREZI GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISMOBRAS IMPORTADORA EXPORTADORA 

E DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS LIRIA FERNANDES 

BRASIL - OAB:MT 15.322

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALTER DE OLIVEIRA 

MONTEIRO - OAB:23167/A

 Certifico que, o recurso de apelação de fls. 129/132 foi interposto pelo 

requerido no prazo legal. Sendo assim, nos termos do artigo 1010, § 1.º, 

do CPC, intimo o requerente para contrarrazoar referido recurso, no prazo 

de 15 (quinze)dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 122471 Nr: 1515-73.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANA DOS SANTOS, MARCO ANTONIO DE MELLO, 

CEYLLA CHRYSTHYAN CUSTODIO DE GODOI MELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA BMC S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO DE MELLO - 

OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE EDGARD DA CUNHA 

BUENO FILHO - OAB:13604-A/MT

 Certifico que, haja vista a decisão de fls. 263/264, nos termos do 

Provimento n.º 7/2014/CGJ, impulsiono os presentes autos e intimo o 

executado para informar os dados para a expedição do alvará, v.g., nome 

do beneficiário, CPF ou CNPJ, conta, agência e banco, bem como que, se o 

autorizado for o advogado da parte, seja enviada uma procuração com 

poderes para receber e dar quitação, visando ao recebimento do valor 

remanescente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 293476 Nr: 19715-50.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIMED VALE DO SEPOTUBA-COOPERATIVA DE 

TRABALHO MEDICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILVA PAULA LOPES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÉSIO PLATES DE OLIVEIRA - 

OAB:23.592-O, FRANCISMAR SANCHES LOPES - OAB:1708-B/MT, 

LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, haja vista devolução da carta de citação e intimação de 

fls.81, pela segunda vez, constanto como motivo: ausente, encaminho os 

autos para a expedição do mandado de citação e intimação, e nos termos 

da legislação em vigor e do Provimento n.º 7/17/CGJ, impulsiono os 

presentes autos e intimo a parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

efetuar o pagamento de uma diligência ao oficial de justiça, no bairro: 

Jardim Europa, a ser depositada em guia própria a ser expedida no site do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no campo "emissão 

de guias on line", "emissão de guia de diligência", juntando o comprovante 

nos autos.

Regiane Gomes de Souza

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 276774 Nr: 6394-45.2018.811.0055

 AÇÃO: Tutela Antecipada Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COFCO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO DE SOUZA VICENZI, DELMAR DE 

SOUZA VICENZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BENETTI TIMM - 

OAB:170.628 A, MARIANA CRESTANI PALMA - OAB:23.195, PAULA 

ABI-CHAHINE YUNES PERIM - OAB:273.374/SP, RAFAEL BICCA 

MACHADO - OAB:354406

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÍTALO JORGE SILVEIRA LEITE 

- OAB:10.074 OAB/MT

 Certifico que decorreu o prazo no dia 01/10/2018, para a parte autora 

efetuar o pagamento da diligênica do Oficial de Justiça, apesar de ter sido 

devidamente intimada da certidão de fls.79 pelo DJE, conforme certidão de 

publicação de fls.80, portanto encaminho os autos ao setor de expedição 

a fim de intimar pessoalmente a parte autora, para dar andamento ao feito, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Regiane Gomes de Souza

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 291376 Nr: 18128-90.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDERSON ANTONIO MISSIO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSNI JOSE DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTINA MISSIO - 

OAB:11.034-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB/MT 10050, MARCO ANTONIO 

DE MELLO - OAB:13188-B/MT

 Certifico que, intimo a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se acerca da certidão de fl. 42, e caso queira efetuar o 

pagamento do valor de R$ 850,00, referente à complementação de 

diligência solicitada pelo oficial de justiça JOÃO ANTONIO PRIETO, para 

realização de diligências futuras de penhora e demais atos, deverá fazê-lo 

mediante guia a ser emitida junto ao site do Tribunal de Justiça, cujo link 

s e g u e  a d i a n t e : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/complementacao

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 129150 Nr: 7974-91.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CITIBANK S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ROBERTO RIBEIRO MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE EDGARD DA CUNHA BUENO 

FILHO - OAB:13604-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO DE MELLO - 

OAB:13188-B/MT

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte requerente, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais, no importe de R$ 

273,32 (duzentos e setenta e três reais e trinta e dois centavos). Este 

valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 186,00 (cento e oitenta e 

seis reais) para recolhimento da guia de custas, e R$ 87,32 (oitenta e sete 

reais e trinta e dois centavos), para fins da guia de taxa. Fica cientificado 

de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais 

ou Remanescentes), preencher os campos com o número único do 

processo, o CPF/CNPJ do pagante. Clicar no item custas, incluir o valor e 

clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no protocolo geral do Fórum de Tangará da Serra aos 

cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento. A parte deverá 

providenciar também o pagamento das custas ao contador não oficializado 

no valor de R$ 55,10 (cinquenta e cinco reais e dez centavos), devendo 

este último valor ser depositado na conta corrente 104126-6, agência 

1321-8, Banco do Brasil S/A, de titularidade de Josué Matheus de Mattos – 

CPF 238.698.799-04, comprovando o pagamento nos autos sob pena de 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, devendo juntar aos 

autos o respectivo comprovante. Adverte-se de que, caso não sejam 

efetuados os pagamentos, será emitida Certidão de Débito relativa aos 

valores das custas e taxas as quais serão encaminhadas ao 

Departamento de Controle e Arrecadação - DCA, para ser distribuída ao 

Tabelionato de Protesto, na forma determinada na Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 201654 Nr: 16001-87.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDECI DOS SANTOS COUTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO DE MELLO - 

OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13.245-A/MT

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais, no importe de R$ 

512,22 (quinhentos e doze reais e vinte e dois centavos). Este valor 

deverá ser de forma separada, sendo R$ 372,00 (trezentos e setenta e 

dois reais) para recolhimento da guia de custas, e R$ 140,22 (cento e 

quarenta reais e vinte e dois centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o número 

único do processo, o CPF/CNPJ do pagante. Clicar no item custas, incluir o 

valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar 

um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no protocolo geral do Fórum de Tangará da Serra aos 

cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento. A parte deverá 

providenciar também o pagamento das custas ao contador não oficializado 

no valor de R$ 110,19 (cento e dez reais e dezenove centavos), devendo 

este último valor ser depositado na conta corrente 104126-6, agência 

1321-8, Banco do Brasil S/A, de titularidade de Josué Matheus de Mattos – 

CPF 238.698.799-04, comprovando o pagamento nos autos sob pena de 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, devendo juntar aos 

autos o respectivo comprovante. Adverte-se de que, caso não sejam 

efetuados os pagamentos, será emitida Certidão de Débito relativa aos 

valores das custas e taxas as quais serão encaminhadas ao 

Departamento de Controle e Arrecadação - DCA, para ser distribuída ao 

Tabelionato de Protesto, na forma determinada na Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 246785 Nr: 14249-12.2017.811.0055

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSON MARQUES ROQUE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE MARIM DE 

OLIVEIRA - OAB:20003-O/MT, CARLOS ALBERTO DE ALENCAR 

CAMPOS - OAB:4123/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISMAR SANCHES 

LOPES - OAB:1708-B/MT

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais, no importe de R$ 

637,08 (seiscentos e trinta e sete reais e oito centavos). Este valor deverá 

ser de forma separada, sendo R$ 372,00 (trezentos e setenta e dois 

reais) para recolhimento da guia de custas, e R$ 265,08 (duzentos e 

sessenta e cinco reais e oito centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o número 

único do processo, o CPF/CNPJ do pagante. Clicar no item custas, incluir o 

valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar 

um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no protocolo geral do Fórum de Tangará da Serra aos 

cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento. A parte deverá 

providenciar também o pagamento das custas ao contador não oficializado 

no valor de R$ 110,19 (cento e dez reais e dezenove centavos), devendo 

este último valor ser depositado na conta corrente 104126-6, agência 

1321-8, Banco do Brasil S/A, de titularidade de Josué Matheus de Mattos – 

CPF 238.698.799-04, comprovando o pagamento nos autos sob pena de 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, devendo juntar aos 

autos o respectivo comprovante. Adverte-se de que, caso não sejam 

efetuados os pagamentos, será emitida Certidão de Débito relativa aos 

valores das custas e taxas as quais serão encaminhadas ao 

Departamento de Controle e Arrecadação - DCA, para ser distribuída ao 

Tabelionato de Protesto, na forma determinada na Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 29166 Nr: 3025-97.2005.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: S3 COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BOM TEMPO ALIMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO DE PERBOYRE BONILHA 

- OAB:3844/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÍTALO JORGE SILVEIRA LEITE 

- OAB:10.074 OAB/MT, JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT, 

VIVIANE ANNE DIAVAN - OAB:6661/MT

 Certifico que, haja vista a pesquisa junto ao sistema RENAJUD, realizada 

na data de hoje, ter sido infrutífera, em cumprimento à decisão de fl. 230, 

intimo a exequente para indicar bens do devedor passíveis de penhora, no 

prazo de 15 (quinze)dias, sob pena de, no caso de silêncio, o processo 

ser suspenso por 1 ano, nos termos do art. 921, § 1.º, do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 290039 Nr: 17082-66.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.CAXIAS DO SUL-RS, ROQUE ZENIAR SANTOS 

DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GVT VIVO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISMAEL TELLES FERREIRA - 

OAB:69925/RS, JOÃO PAULO BOENO PAGNO - OAB:OAB/RS 73492

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA BOHN THEWES - 

OAB:OAB/RS 102.096, FERNANDA RIVE MACHADO - OAB:OAB/RS 

62828

 Vistos. Diante do acima registrado, devolva-se com nossas homenagens. 

Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 258717 Nr: 23820-07.2017.811.0055

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DARCI BIGATON DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL AUTO PEÇAS E MECANICA NOVA 

ESPERANÇA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRESLAINE MACIEL PEGO - 

OAB:24139/MT, DEBORAH BARBOSA CAMACHO - OAB:11335/MT, 

RODRIGO NUSS - OAB:OAB/MT 16.509

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, Defiro o pedido de suspensão retro formulado. Os presentes 

saem intimados

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 196722 Nr: 12211-95.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FATIMA RAMOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO LEANDRO FIGUEIRÓ - 

OAB:14035, MARCO ANTONIO DE MELLO - OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CAROLINA REMIGIO DE 

OLIVEIRA - OAB:OAB-MG 86.844, Marcelo Tostes de Castro Maia - 

OAB:63.440-MG

 Vistos, Diante do relatado pela autora em seu depoimento pessoal, com o 

consentimento manifestado pela parte requerida em audiência, faculto a 

Sra. Maria a juntar, no prazo de 05 dias, os e_mail’s relatados, pelos quais 

afirma estar comprovada a aprovação nos semestres já cursados (2º, 3º 

e 4º). Após, reputo encerrada a instrução, ficando convertido os debates 

orais na apresentação de memoriais, concedendo a cada um dos 

procuradores das partes o prazo sucessivo de 10 dias. Os presentes 

saem intimados

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 245817 Nr: 13400-40.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELEUTHERIO & GREGÓRIO LTDA EPP, ELIANE DA SILVA 

GREGÓRIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KEPLER WEBER INDUSTRIAL S/A, ARCA S/A 

AGROPECUÁRIA, FELIPE BITTENCOURT DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANE SOARES MARTINAZZO 

- OAB:13561/MT, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - OAB:9925-B 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO M. ROSTRO - 

OAB:78.915-RS, DOUGLAS LIRIA FERNANDES BRASIL - OAB:MT 

15.322, LETICIA BORGES POSSAMAI - OAB:22.646/O-MT, RICARDO 

VALMOR MENDONCA BOETTCHER - OAB:23024

 Vistos, Reputo encerrada a instrução e converto os debates orais na 

apresentação de memoriais, concedendo a cada um dos procuradores 

das partes o prazo sucessivo de 10 dias, iniciando no dia 03/12/18, 

começando pela parte autora, seguindo pela primeira requerida. Os 

presentes saem intimados

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 187791 Nr: 4820-89.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA BORGES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARRASCO & SILVA LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO SILVA SANTOS - 

OAB:12.655-MT, Vanessa Angheben Guirro - OAB:12480/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLARISSA TELOKEN - 

OAB:20999/O, TATIANA DIAS DE CAMPOS - OAB:9369

 Certifico que intimo a parte exequente para manifestar-se sobre a 

certidão negativa do oficial de justiça de fl. 194 v., no prazo de 05 

(cinco)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 276646 Nr: 6284-46.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRIPAR COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE 

DEFENSIVOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA REGINA MARTINS - 

OAB:34607, VOLNEI COPETTI - OAB:58.099-RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte autora para manifestar-se sobre a certidão 

negativa da oficiala de justiça de fl. 16, no prazo de 05 (cinco) dias. 

Certifico ainda que, para no prazo de 05 (cinco) dias, a parte autora 

efetue o pagamento do importe de R$ 110,22 (cento e dez reais e vinte e 

dois centavos), referente à complementação de diligência solicitada pela 

oficiala de justiça RENATA GARCIA DA COSTA FRANCO, mediante guia a 

ser emitida junto ao site do Tribunal de Justiça, cujo link segue adiante: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/depositoComplementacao

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 143756 Nr: 3325-15.2012.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FANTASIA SEX SHOP COM. PROD. EROTICOS 

LTDA, INGRID WERLE WIEDERKEHR, JOÃO BOSCO GONÇALVES, KEIDY 

KATTIUSCIA WIEDERKEHR GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMÁZ - 

OAB:PROCURADOR MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO PORTO FRANCO 

PIOLA - OAB:153.282

 Certifico que a sentença de fls. 64/66, transitou em julgado sem 

interposição de recurso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 293877 Nr: 20015-12.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO - CONAB
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Promissão Armazéns Gerias Ltda ME, 

ROBERTO COLTURATO PEREZ, ANTONICE ELI DA SILVA PEREZ, MARIA 

DURVALINA COLTURATO PEREZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO GEON MORAES DA 

SILVA - OAB:18348

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os presentes a fim de intimar 

a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, recolher as custas 

referentes a(s) diligência(s) do Sr. Oficial de Justiça, nos seguintes 

termos: 01 - Informo que a guia de recolhimento deverá ser gerada no 

endereço: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home - diligência - Emissão de 

Guias de Diligências; 02 - Finalidade do ato a ser realizado: citação; 03 - 

Distância a ser percorrida: (trata-se de ÁREA URBANA); 04 - Valor total a 

ser depositado: R$ 36,74 (trinta e seis reais e setenta e quatro centavos), 

acrescido das devidas tarifas bancárias; 05 - Número do provimento que 

autoriza a cobrança: 07/2017-CGJ, bem como o recolhimento das Custas 

Contador não Oficializado - valor: R$ 45,41 (quarenta e cinco reais e 

quarenta e um centavos), mediante depósito na c/c 104126-6, Ag. 1321-8 

(Banco do Brasil S.A., em nome de Josué Matheus de Mattos, CPF: 

238.698.799-04). (Observação: Cálculo datado de 25/10/18, sujeito a 

atualização).

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50738 Nr: 1033-67.2006.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOTARDO MÁQUINAS AGRICOLAS LTDA, 

LUIZ ALBERTO GOTARDO, VERA LUCIA DE ARAUJO GOTARDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA BEATRIZ CORRÊA DA 

COSTA S. SOARES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOACIR JOLANDO NEVES - 

OAB:3610-B/MT

 Compulsando detidamente os autos verifica-se ausente o instrumento de 

mandato outorgado pelos executados Luiz Alberto Gotardo e Vera Lúcia 

de Araujo Gotardo a advogada substabelecente de fls.497, diante disso, 

intimo o patrono substabelecido, Dr. Joacir Jolando Neves, para que, no 

prazo de 05 (cinco)dias, regularize a representação processual de seus 

clientes, requerendo o que de direito. Nada mais.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 152603 Nr: 1252-36.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CANGUSSU & CIA LTDA ME, GILDARTE 

FERNANDES CANGUSSU, TONY CHARLES BRITO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMÁZ - 

OAB:PROCURADOR MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO DE 

ALENCAR CAMPOS - OAB:4123/MT

 Cetifico que, em razão da certidão de fl. 37, informo ao Dr. Carlos Alberto 

de Alencar Campos que os autos encontram-se nesta Secretaria, a 

disposição para retirada em carga, pelo prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 168893 Nr: 9644-28.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELENA CICERA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR 

- OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o Recurso de Apelação interposto pela parte requerida é 

tempestivo. Dessa forma, nos termos da legislação em vigor, bem como do 

Provimento 041/2016/CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora/Apelada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

contrarrazões de apelação e/ou em igual prazo interpor apelação adesiva.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 181796 Nr: 23888-59.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZEU DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TASSIA DE AZEVEDO BORGES 

TORRES - OAB:12296-MT, WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA - 

OAB:10.907/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, ante a juntada da petição e documentos de fls.127/128, nos 

termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte autora a 

manifestar-se no prazo legal.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 157921 Nr: 6517-19.2013.811.0055

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONTI AUTO PEÇAS LTDA, MICHELI CONTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: INDIANARA CONTI KROLING - 

OAB:11.097 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte requerente, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais, no importe de R$ 

530,92 (quinhentos e trinta reais e noventa e dois centavos). Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o número 

único do processo, o CPF/CNPJ do pagante. Clicar no item custas, incluir o 

valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar 

um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no protocolo geral do Fórum de Tangará da Serra aos 

cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento. A parte deverá 

providenciar também o pagamento das custas ao contador não oficializado 

no valor de R$ 110,19 (cento e dez reais e dezenove centavos), devendo 

este último valor ser depositado na conta corrente 104126-6, agência 

1321-8, Banco do Brasil S/A, de titularidade de Josué Matheus de Mattos – 

CPF 238.698.799-04, comprovando o pagamento nos autos sob pena de 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, devendo juntar aos 

autos o respectivo comprovante. Adverte-se de que, caso não sejam 

efetuados os pagamentos, será emitida Certidão de Débito relativa aos 

valores das custas e taxas as quais serão encaminhadas ao 

Departamento de Controle e Arrecadação - DCA, para ser distribuída ao 

Tabelionato de Protesto, na forma determinada na Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 178671 Nr: 20822-71.2014.811.0055

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO DILCEU GUZATTI, EDEVALDO LODI, LEOFLAN 

LODI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO DE MELLO - 

OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a sentença de fl. 109, transitou em julgado sem interposição 
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de recurso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 187641 Nr: 4703-98.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDILSON RAMOS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR 

- OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a sentença de fls. 84/85, transitou em julgado sem 

interposição de recurso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 138092 Nr: 8482-03.2011.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LENIR LOURDE BRAGAGNOLO MENDONÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR 

- OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do provimento 

041/2016/CGJ , e tendo em vista o decurso do prazo estipulado no 

agendamento de fls.99/100, intimo a parte autora para que colacione ao 

feito o resultado do pedido administrativo sob enfoque nos autos, no prazo 

legal.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 175457 Nr: 17397-36.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANILDO FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o Recurso de Apelação interposto pela parte requerida é 

tempestivo. Dessa forma, nos termos da legislação em vigor, bem como do 

Provimento 041/2016/CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora/Apelada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

contrarrazões de apelação e/ou em igual prazo interpor apelação adesiva.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 165708 Nr: 4566-53.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES PASSOS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o contido na certidão retro, intimo a parte 

autora/exequente para que, querendo, promova o cumprimento de 

sentença, conforme determinado no item b.2 das fls. 119, requerendo o 

que de direito, no prazo legal. Nada mais.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 184982 Nr: 2636-63.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELENA MOLINA CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o Recurso de Apelação interposto pela parte requerida é 

tempestivo. Dessa forma, nos termos da legislação em vigor, bem como do 

Provimento 041/2016/CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora/Apelada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

contrarrazões de apelação e/ou em igual prazo interpor apelação adesiva.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 192907 Nr: 9244-77.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSVALDO FERREIRA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUDI CAMPAROTO ELIZIARIO - 

OAB:13966, TATIANE DE OLIVEIRA FIGUEIREDO ASCARI SOARES - 

OAB:MT 14.210

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

041/2016/CGJ, intimo a parte autora dos termos da manifestação de fl. 

135, para requerer o que de direito, no prazo legal.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 242254 Nr: 10675-78.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAYA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARULINE FERNANDO RIBEIRO - 

OAB:16.255-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOISÉS INÁCIO FRANCO - 

OAB:69.823/MG

 Execução Fiscal nº 10675-78.2017 (Cód. 242254)

VISTOS, EM CORREIÇÃO.

Tendo em vista que o bem indicado à penhora pelo executado não 

obedece à ordem de preferência prevista no art. 835 do NCPC, defiro o 

pedido formulado na petição de fls. 246/446 e, por conseguinte, procedo 

com a tentativa de penhora online do valor de R$ 218.715,99 (duzentos e 

dezoito mil setecentos e quinze reais e noventa e nove centavos) na 

conta do executado, através do Sistema BACENJUD (LEF, arts. 10 e 11, I e 

NCPC 854, caput).

Por conseguinte, determino que os autos permaneçam no gabinete até que 

se processe a ordem de constrição de valores, nos termos do item 

2.19.1.3 da CNGC.

 Sendo frutífera a tentativa supra, intime-se imediatamente o executado 

pelo correio, mediante remessa de cópia do termo/auto de penhora (art. 

12, §1º da LEF), para fins de ciência e, querendo, oferecer embargos no 

prazo de 30 dias, ao que deverá garantir o juízo (art. 16, §1º da LEF).

Anoto, desde já, que se o aviso de recebimento não for subscrito pelo 

executado, pessoalmente, ou por seu representante legal, deverá ser 

efetuada sua intimação através de Oficial de Justiça, ex vi artigo 12,§3º da 
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LEF.

Finalmente, não havendo penhora de valores, intime-se o exequente em 

prosseguimento, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de arquivamento.

 Às providências.

Tangará da Serra/MT, 16 de novembro de 2017.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 238022 Nr: 5233-34.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANICE RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanessa Angheben Guirro - 

OAB:12480/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, ACOLHO a pretensão da parte autora para JULGAR 

PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, razão por que 

CONDENO o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) a pagar à 

parte autora auxílio-doença desde a data da cessação do benefício 

(08/03/2016 – fl. 14-verso), (...). Considerando que o laudo pericial 

estabeleceu período para a incapacidade laboral, a data final, conforme o 

laudo, será a data da cessação do benefício, sendo que, se transcorrido 

em período anterior à data da prolação da sentença, a parte autora ainda 

terá 30 (trinta) dias, contados da data da prolação da sentença, de 

manutenção do benefício para eventual pedido de prorrogação.(...)Posto 

isso, INTIME-SE o requerido junto a APS – ADJ, sediado à Avenida Getúlio 

Vargas, n. 553, esq. Batista das Neves, 16º andar, Centro Norte – 

Cuiabá/MT, para que restabeleça o benefício, no prazo máximo de 10 

(dez) dias, assim como para que remeta a este juízo cópia do extrato 

HISCRE comprovando a satisfação do comando judicial, sob pena de multa 

diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada por agora em R$ 40.000,00 

(quarenta mil reais). No tocante aos honorários sucumbenciais, CONDENO 

a Autarquia Federal ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados 

no percentual legal mínimo, conforme disciplinado no artigo 85, § 3º, do 

CPC, que recairá somente sobre as prestações vencidas até a prolação 

da sentença, nos termos da Súmula n. 111 do STJ.ISENTO a parte 

demandada do pagamento de despesas e custas processuais, salvo 

quanto àqueles valores eventualmente despendidos pela parte autora, 

(...).DETERMINO a remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional 

Federal, em exercício do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em 

vista o disposto no artigo 496, inciso I, do CPC.P.I.C.Por oportuno, nos 

termos do inciso I do artigo 487 do CPC, DECLARO extinto o feito com 

resolução do mérito.Já fora requisitado o pagamento dos honorários 

periciais (fl. 46).Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as 

anotações e providências de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 165708 Nr: 4566-53.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES PASSOS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)habilitados no feito por decisão preclusa, o precatório/RPV deverá ser 

preenchido em partes iguais para os aludidos herdeiros;c)inexistindo 

dependentes/herdeiros habilitados, intime-se o patrono do de cujus para 

que indique os sucessores do autor, os quais deverão ser intimados 

pessoalmente para habilitar-se no presente feito. 2 – quanto ao eventual 

excesso ao teto para RPV:Caso, após a homologação de valores, 

verificar-se que estes excedem ao teto de 60 (sessenta) salários mínimos 

para requisição de pagamento mediante RPV, notadamente tendo em vista 

a incidência dos juros e correção monetária, fica determinado o 

seguinte:a)intime-se a parte exequente para que se manifeste a respeito, 

sendo certo que, havendo renúncia ao excedente, desde que o patrono 

possua poderes específicos para tanto, fica desde já acolhida a renúncia. 

Ressalto que, neste caso, a RPV deverá ser preenchida com o valor do 

teto de 60 salários mínimos, devendo ser preenchidos os campos do valor 

principal corrigido, bem como dos juros proporcionalmente aos valores 

totais, nos termos da planilha COREJ desenvolvida para o aludido fim, bem 

como deverá ser anotada a data-base do mês de expedição da 

requisição;b)não havendo renúncia, deverá a parte autora formalizar 

pedido de execução na forma do art. 534 do Código de Processo Civil c/c 

art. 100 da Constituição Federal de 1988, ficando desde já autorizada a 

requisição do pagamento via precatório dos valores incontroversos, 

conforme inteligência do inciso I do § 3º do art. 535 do CPC.3 – quanto à 

eventual sucessão do procurador da parte:Caso a parte exequente tenha 

constituído novo patrono nos autos na fase de cumprimento de sentença, 

tendo em vista que os honorários sucumbenciais incidem até a prolação 

da sentença, conforme Súmula 111 do STJ, desde já autorizo a liberação, 

diretamente ao advogado que atuou na fase de conhecimento, da 

integralidade dos honorários de sucumbência.Ao final, depois de 

comprovado o levantamento de valores nos autos e comunicada a parte 

exequente, arquive-se, procedendo com as baixas e cautelas de estilo.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 142363 Nr: 1768-90.2012.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE JOSE LOURENÇO DA SILVA, ODETE 

CICERA DE SOUZA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que tendo em vista o teor do ofício de fls. retro, intimo o(a) 

advogado(a) das partes de que foi designado o dia 28/12/2018 às 13:00 

horas para realização da perícia médica INDIRETA, a ser realizada no 

consultório do Dr. FRANCISCO ANTONIO CANHOTO, sito à Av. Tancredo 

Neves, 635-W, centro (Clínica de Fraturas), nesta cidade.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 189270 Nr: 6054-09.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELENA FRANCO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)habilitados no feito por decisão preclusa, o precatório/RPV deverá ser 

preenchido em partes iguais para os aludidos herdeiros;c)inexistindo 

dependentes/herdeiros habilitados, intime-se o patrono do de cujus para 

que indique os sucessores do autor, os quais deverão ser intimados 

pessoalmente para habilitar-se no presente feito. 2 – quanto ao eventual 

excesso ao teto para RPV:Caso, após a homologação de valores, 

verificar-se que estes excedem ao teto de 60 (sessenta) salários mínimos 

para requisição de pagamento mediante RPV, notadamente tendo em vista 

a incidência dos juros e correção monetária, fica determinado o 

seguinte:a)intime-se a parte exequente para que se manifeste a respeito, 

sendo certo que, havendo renúncia ao excedente, desde que o patrono 

possua poderes específicos para tanto, fica desde já acolhida a renúncia. 

Ressalto que, neste caso, a RPV deverá ser preenchida com o valor do 

teto de 60 salários mínimos, devendo ser preenchidos os campos do valor 

principal corrigido, bem como dos juros proporcionalmente aos valores 

totais, nos termos da planilha COREJ desenvolvida para o aludido fim, bem 

como deverá ser anotada a data-base do mês de expedição da 

requisição;b)não havendo renúncia, deverá a parte autora formalizar 

pedido de execução na forma do art. 534 do Código de Processo Civil c/c 

art. 100 da Constituição Federal de 1988, ficando desde já autorizada a 

requisição do pagamento via precatório dos valores incontroversos, 
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conforme inteligência do inciso I do § 3º do art. 535 do CPC.3 – quanto à 

eventual sucessão do procurador da parte:Caso a parte exequente tenha 

constituído novo patrono nos autos na fase de cumprimento de sentença, 

tendo em vista que os honorários sucumbenciais incidem até a prolação 

da sentença, conforme Súmula 111 do STJ, desde já autorizo a liberação, 

diretamente ao advogado que atuou na fase de conhecimento, da 

integralidade dos honorários de sucumbência.Ao final, depois de 

comprovado o levantamento de valores nos autos e comunicada a parte 

exequente, arquive-se, procedendo com as baixas e cautelas de estilo.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 152344 Nr: 981-27.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ OSCAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 41/2016, bem como 

pelo cumprimento dos atos já determinados nestes autos, intimo a parte 

autora, para, querendo e no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar 

interesse no prosseguimento do feito, sob pena dos autos serem 

remetidos conclusos para extinção/arquivamento.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 295687 Nr: 21604-39.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALMIR BARBOSA BENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONNY CLAIR BENCICE E SILVA 

- OAB:OAB/MT 16.265

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA 

pleiteada, determinando que o INSS restabeleça ao requerente o benefício 

previdenciário de auxílio-doença de nº 6167866868, até ulterior decisão 

em sentido contrário, devendo este decisum ser cumprido em até 30 

(trinta) dias, ressalvando que os seus efeitos devem ser retroativos à 

data da intimação do presente.Expeça-se ofício à Agência e Equipe de 

Atendimento de Demandas Judiciais – EADJ, devendo constar a espécie 

de benefício, DIB (data de início do benefício), os dados pessoais da 

beneficiária (nome completo, RG, CPF e endereço), nome da mãe, assim 

como o nome do advogado e número de sua OAB, tudo acompanhado de 

cópia desta decisão, da petição inicial e dos documentos de identificação 

da parte autora, com urgência, para fins de cumprimento desta.Assim, 

determino que se proceda com a CITAÇÃO do requerido, perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável ou na pessoa de seu representante 

judicial (NCPC, art. 75, IV c.c artigo 242, §3º) para, querendo, apresente 

reposta no prazo e forma da lei, informando ainda se há interesse em 

conciliar, indicando assistente técnico e quesitos, caso desejar (CPC, art. 

278), sob pena de preclusão, uma vez que a parte autora vindicou pela 

realização de perícia.Outrossim, ante a necessidade de realização de 

perícia médica na parte autora, entendo por bem, desde já, determinar a 

realização de prova pericial e, para tanto, nomeio o Dr. Eli Ambrósio do 

Nascimento, clínico geral, para realização de perícia médica, 

independentemente de termo de compromisso, que deverá responder os 

quesitos formulados pelas partes, em 20 dias, (CPC, arts. 422 e 431-A), 

.Tangará da Serra-MT, 22 de novembro de 2018.FRANCISCO NEY 

GAÍVAJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 296218 Nr: 21949-05.2018.811.0055

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIANA GOBIRA TOBIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CORREA BRAGA FILHO 

- OAB:OAB/MT 16.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, recebo os embargos para discussão, DEFERINDO 

suspensão da execução em apenso e mantendo a posse do embargante 

Jeferson de Oliveira Gonçalves, condicionando-o à prestação de caução, 

porque presentes os pressupostos a que se refere o art. 678 do CPC.A 

caução exigida para a concessão da liminar em sede de embargos de 

terceiro pode, conforme as peculiaridades do caso, ser substituída pela 

nomeação do embargante como depositário judicial, o que desde já fica 

determinado.Determino a suspensão do processo principal de nº. cód. 

296218 .Desde já retiro as restrições do veículo, via sistema 

Renajud.Cite-se o embargado para contestar, em 15 dias, conforme 

determina o art. 679 do Código de Processo Civil, consignando-se que não 

sendo contestado o pedido, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pelo embargante.Certifique a interposição destes 

embargos nos autos principais, bem como a suspensão acima 

determinada.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.Tangará da 

Serra, 22 de novembro de 2018.FRANCISCO NEY GAÍVAJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 280214 Nr: 9128-66.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEILDO TAVARES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE JOSEFA DE SOUZA - 

OAB:17378/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com amparo no artigo 300 do Novo Código de 

Processo Civil, INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência 

satisfativa.Por conseguinte, diante do fato de que no presente caso não 

se admite autocomposição, deixo de designar audiência de conciliação 

nos termos do art. 334, §4º, II do CPC.Cite-se o requerido para oferecer 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da citação (art. 

335, III c/c art. 231 ambos do NCPC), sob pena de presunção de 

veracidade das alegações de fato feitas pela Parte contrária (art. 344 do 

NCPC). Ciência ao Ministério Público.Intimem-se.Às providências.Tangará 

da Serra/MT, 23 de novembro de 2018.FRANCISCO NEY GAÍVAJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 266756 Nr: 29664-35.2017.811.0055

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDELI DE ALBUQUERQUE RECART

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR PAYO GARCIA, ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AMARAL 

MAGALHÃES FILHO - OAB:14.425-MT, ALTEMAR DIAS DA GAMA - 

OAB:18322/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos de nº 29664-35.2017 - cód. 266756

Vistos.

 Inicialmente, verifico que a citação do requerido Ademir Payo Garcia não 

se perfectibilizou, sendo que o mesmo sequer fora intimado da audiência 

de conciliação que ocorrera.

 Desta feita, visando a não ocorrência de possíveis arguições de nulidade, 

bem como brindando o principio do devido processo legal, determino que 

se proceda com nova tentativa de citação, oportunidade na qual, deverá 

ser informado do prazo legal para oferecer contestação, uma vez que não 

há necessidade de nova audiência de conciliação, tendo em vista que no 

presente caso, figurando o Estado no polo passivo, não é admissível a 
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autocomposição, nos termos do art. 334, §4º, II do CPC.

 Ademais, cumpre salientar que a não participação do requerido na 

audiência de conciliação efetuada nos autos não lhe acarretará prejuízo, 

uma vez que o Estado também não compareceu, e portanto, não houve 

nela conteúdo decisório que pudesse afetar o direito discutido.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Tangará da Serra, 28 de novembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 110802 Nr: 1017-11.2009.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATO LOURENÇO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZILMA APARECIDA GONÇALVES 

- OAB:5150-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO SILVA - OAB:12.809 

OAB/MT, GUSTAVO PORTO FRANCO PIOLA - OAB:153.282, KLEITON 

ARAÚJO CARVALHO - OAB:MT. 12.842, LIGIA VASCONCELOS DE 

CARVALHO - OAB:11.086, LUIZ RICARDO SOPHIA DORADO - 

OAB:14722/MT, ONEIDA NAVES RIBEIRO - OAB:5697-B/MT, WALESKA 

MALVINA PIOVAN MARTINAZZO - OAB:10.910-B/MT

 Proc. nº.: 1017-11.2009 - Cód. 110802

SENTENÇA.

VISTOS ETC.

Trata-se cumprimento de sentença movido por Renato Lourenço Ferreira 

em desfavor do Município de Tangará da Serra, ambos qualificados nos 

autos.

Fora efetuado o pagamento do débito decorrente da demanda através de 

RPV, que originou o alvará de levantamento em nome da advogada da 

parte autora, consoante fl. 174.

Era o que tinha a relatar. Fundamento e Decido.

Dispõe o artigo 924 do Código Processual Civil em seu inciso I, que se 

extingue a execução quando a obrigação for satisfeita. Denota-se que 

houve o pagamento de valor integral pela parte executada.

Ante o exposto, face à quitação do débito, JULGO EXTINTO o processo 

com fulcro no art. 924, inciso I, do Código de Processo Civil.

Ademais, intime-se a parte autora por meio de edital para ciência do alvará 

de levantamento.

Transitada em julgado, proceda-se às baixas de estilo, remetendo-se os 

autos ao arquivo.

Intimem-se. Cumpra-se.

Tangará da Serra, 28 de novembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 151809 Nr: 409-71.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS AFONSO TORRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCELI DE FATIMA PLETSCH 

VILELA - OAB:16.261 - MT, WILKER CHRISTI CORRÊA - 

OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta data, por falha no Sistema Apolo, verifiquei que na 

publicação de expediente edição DJE 10332 não constou o nome do 

advogado da parte autora, razão pela qual, nos termos da legislação 

vigente e Provimento n.º 041/2016-CGJ, impulsiono os autos, renovando a 

intimação da parte autora, dos termos da decisão a seguir: "Vistos. Em 

que pese ainda exista pendência quanto ao reexame necessário é certo 

que o acordo processual quanto a desistência do recurso indica a 

viabilidade da composição das partes no que tange ao Direito material. 

Assim, oportunize-se sucessivamente as partes para que informe se para 

além do acordo processual desejam transacionar também no que tange ao 

Direito Material, nos termos da sentença ainda pendente de reexame e 

observando-se os cálculos já apresentados pelo INSS. Abra-se vista 

inicialmente ao INSS para se manifestar, devendo em caso de aceitação 

da transação nos termos ora propostas deverá proceder a evolução dos 

cálculos, colhendo-se então a manifestação da parte autora. 

Manifestando-se ambas as partes favoráveis a transação no que tange 

ao direito material, voltem-me conclusos para homologação e 

determinações quanto a expedição do RPV/Precatório. Manifestando 

qualquer das partes contrariamente a transação quanto ao direito material, 

remetam-se os autos a Superior Instância. Cumpra-se. Às providências."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 159505 Nr: 8524-81.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LUCIA MACARIO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR 

- OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta data, verifiquei que na publicação de expediente 

edição DJE 10328, por falha no Sistema Apolo, não constou o nome do 

advogado da parte autora, razão pela qual, nos termos da legislação 

vigente e Provimento n.º 041/2016-CGJ, impulsiono os autos, renovando a 

intimação da parte autora, dos termos da decisão a seguir: parte final: (...) 

Caso, após a homologação de valores, verificar-se que estes excedem ao 

teto de 60 (sessenta) salários mínimos para requisição de pagamento 

mediante RPV, notadamente tendo em vista a incidência dos juros e 

correção monetária, fica determinado o seguinte: a) INTIME-SE a parte 

exequente para que se manifeste a respeito, sendo certo que, havendo 

renúncia ao excedente, desde que o patrono possua poderes específicos 

para tanto, fica desde já acolhida a renúncia. Ressalto que, neste caso, a 

RPV deverá ser preenchida com o valor do teto de 60 salários mínimos, 

devendo ser preenchidos os campos do valor principal corrigido, bem 

como dos juros proporcionalmente aos valores totais, nos termos da 

planilha COREJ desenvolvida para o aludido fim, bem como deverá ser 

anotada a data-base do mês de expedição da requisição; b) não havendo 

renúncia, deverá a parte autora formalizar pedido de execução na forma 

do art. 534 do Código de Processo Civil c/c art. 100 da Constituição 

Federal de 1988, ficando desde já autorizada a requisição do pagamento 

via precatório dos valores incontroversos, conforme inteligência do inciso I 

do § 3º do art. 535 do CPC. 3 – quanto à eventual sucessão do procurador 

da parte: Caso a parte exequente tenha constituído novo patrono nos 

autos na fase de cumprimento de sentença, tendo em vista que os 

honorários sucumbenciais incidem até a prolação da sentença, conforme 

Súmula 111 do STJ, desde já autorizo a liberação, diretamente ao 

advogado que atuou na fase de conhecimento, da integralidade dos 

honorários de sucumbência. Ao final, depois de comprovado o 

levantamento de valores nos autos e comunicada a parte exequente, 

ARQUIVE-SE, procedendo com as baixas e cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 149919 Nr: 9913-38.2012.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JESUINA VIEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA PARRA SANTILIO - 

OAB:8652

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta data, verifiquei que na publicação de expediente 

edição DJE 10328, por falha no Sistema Apolo, não constou o nome do 

advogado da parte autora, razão pela qual, nos termos da legislação 

vigente e Provimento n.º 041/2016-CGJ, impulsiono os autos, renovando a 

intimação da parte autora, dos termos da decisão a seguir: parte final: (...) 

Caso, após a homologação de valores, verificar-se que estes excedem ao 

teto de 60 (sessenta) salários mínimos para requisição de pagamento 

mediante RPV, notadamente tendo em vista a incidência dos juros e 
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correção monetária, fica determinado o seguinte: a) INTIME-SE a parte 

exequente para que se manifeste a respeito, sendo certo que, havendo 

renúncia ao excedente, desde que o patrono possua poderes específicos 

para tanto, fica desde já acolhida a renúncia. Ressalto que, neste caso, a 

RPV deverá ser preenchida com o valor do teto de 60 salários mínimos, 

devendo ser preenchidos os campos do valor principal corrigido, bem 

como dos juros proporcionalmente aos valores totais, nos termos da 

planilha COREJ desenvolvida para o aludido fim, bem como deverá ser 

anotada a data-base do mês de expedição da requisição; b) não havendo 

renúncia, deverá a parte autora formalizar pedido de execução na forma 

do art. 534 do Código de Processo Civil c/c art. 100 da Constituição 

Federal de 1988, ficando desde já autorizada a requisição do pagamento 

via precatório dos valores incontroversos, conforme inteligência do inciso I 

do § 3º do art. 535 do CPC. 3 – quanto à eventual sucessão do procurador 

da parte: Caso a parte exequente tenha constituído novo patrono nos 

autos na fase de cumprimento de sentença, tendo em vista que os 

honorários sucumbenciais incidem até a prolação da sentença, conforme 

Súmula 111 do STJ, desde já autorizo a liberação, diretamente ao 

advogado que atuou na fase de conhecimento, da integralidade dos 

honorários de sucumbência. Ao final, depois de comprovado o 

levantamento de valores nos autos e comunicada a parte exequente, 

ARQUIVE-SE, procedendo com as baixas e cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 142325 Nr: 1727-26.2012.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUNICE PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOBÉ BARRETO DE OLIVEIRA - 

OAB:8404/MT, LUCINEIA RODRIGUES DE SOUZA - OAB:16339/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta data, verifiquei constar no sistema apolo que o 

cadastro do patrono da parte autora, Dr. Jobé Barreto de Oliveira, está 

inativo em virtude de seu falecimento na data de 04/08/2017, desta forma, 

a publicação de fls. 94 ocorreu após seu passamento, diante disso, 

encaminho os autos conclusos para análise superior.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 141589 Nr: 936-57.2012.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA MADALENA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOBÉ BARRETO DE OLIVEIRA - 

OAB:8404/MT, LUCINEIA RODRIGUES DE SOUZA - OAB:16339/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta data, verifiquei constar no sistema apolo que o 

cadastro do patrono da parte autora, Dr. Jobé Barreto de Oliveira, está 

inativo em virtude de seu falecimento na data de 04/08/2017, desta forma, 

a publicação de fls. 95, ocorreu após seu passamento, diante disso, 

encaminho os autos conclusos para análise superior.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 205844 Nr: 19473-96.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SONIA DA APARECIDA PEDROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILKER CHRISTI CORRÊA - 

OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta data, verificando equívoco desta Secretaria na 

intimação de fl. 112, tendo em vista que a juntada do Substabelecimento de 

Procuração de fl. 111, que requer que todas as publicações e notificações 

destes autos sejam realizadas em nome do advogado Wilker Christi Corrêa 

- OAB/MT n. 12.228, fora protocolada anteriormente à data da publicação 

da sentença, procedi a anotação necessária do nome do causídico da 

parte autora no Sistema Apolo e, renovo o ato de intimação da parte 

autora, dos termos da sentença a seguir: parte final: (...) l. Em sequência, 

forte no artigo 487, I, do NCPC, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Os juros moratórios incidirão a partir da citação, 

com taxa de 6% (seis por cento) ao ano, a partir da citação, até a vigência 

da Lei nº 11.960/2009 em 30/6/2009 para, então, serem acrescidos de 

juros moratórios com base no índice oficial de remuneração básica e juros 

aplicados à caderneta de poupança. Correção monetária contados desde 

a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas pelo Índice de Preços 

ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), consoante Tema 810 do Supremo 

Tribunal Federal, apreciado em sede de repercussão geral. Sem custas e 

despesas processuais, diante da isenção legal. Em razão da 

sucumbência, condeno o demandado ao pagamento da verba honorária ao 

douto advogado da autora, contudo, considerando que se trata de 

sentença ilíquida, o valor será fixado quando da liquidação por 

arbitramento (artigo 85, §§ 3º e 4º, do NCPC ). Sentença sujeita a remessa 

necessária, nos termos do artigo 496, inciso I, do novo Código de 

Processo Civil, de modo que decorrido o prazo recursal deverá ser 

procedida com o encaminhamento dos autos à Superior Instância. Após o 

trânsito em julgado e, nada sendo requerido no prazo de 15 (quinze) dias, 

arquive-se, mediante a adoção das formalidades de praxe. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 14137 Nr: 3120-06.2000.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEUSDETE MOURA DA SILVA, DEUSDETE 

MOURA DA SILVA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUI CARLOS DE FARIA - 

OAB:6142

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANITA LOIOLA - OAB:13178-B

 Execução Fiscal

 Processo nº 3120-06.2000 (Cód. 14137)

VISTOS, ETC.

Perscrutando os autos, vislumbro que o exequente pleiteia com fulcro no 

artigo 40 da LEF, pela suspensão do feito.

Nessa toada, defiro o requerido, razão pela qual, suspendo o andamento 

da presente execução pelo prazo de 01 (um) ano, nos termos do artigo 40 

da Lei de Execução Fiscal, período em que não fruirá o lapso 

prescricional.

Após o seu transcurso, intime-se a parte exequente para se manifestar 

em prosseguimento, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, sob pena de 

arquivamento.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 28 de novembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 162173 Nr: 13327-10.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANIA MARILDA SCARDINI COELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERMES DA SILVA - OAB:MT 

14.884, RENATA CINTRA RASCHEJA - OAB:15625

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 13327-10.2013.811.0055 (Cód. 162173)

VISTOS, ETC.

Recebo o pedido de liquidação de sentença e, nos termos do artigo 510 do 

Código de Processo Civil, determino que intimem-se as partes para, no 
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prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem pareceres ou documentos 

elucidativos a demonstrar a existência, ou não, de defasagem na 

remuneração decorrente do método de conversão de Cruzeiros Reais em 

Unidade Real de Valor – URV, bem como do eventual índice, e ocasional 

reestruturação financeira da carreira, dentre outros documentos.

Após, conclusos para apreciação do pedido de remessa ao contador.

 Às providências.

Tangará da Serra/MT, 28 de novembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 296773 Nr: 22365-70.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE PEDRO CORREIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - OAB:17.550/MT, 

WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:OAB/MT 12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 22365-70.2018.811.0055 (Cód.296773)

VISTOS,

Perscrutando os autos, vislumbro que não há no processo a comprovação 

de que o autor tenha preliminarmente intentado na via administrativa 

pleiteando o auxílio acidente.

Razão pela qual, intime-se a parte autora para que, querendo, no prazo de 

15 (quinze) dias úteis, emende a peça inaugural, sob pena de 

indeferimento, acostando ao feito a comunicação de decisão do INSS que 

indeferiu o pedido de concessão de auxílio-doença em favor do autor.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 28 de novembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 296774 Nr: 22367-40.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILTON DOS REIS BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL DE TANGARA 

DA SERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NATALIA CARGNIN QUATRIN - 

OAB:OAB/MT 17737

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com amparo no artigo 300 do Novo Código de 

Processo Civil, bem como nas leis 8.437/92 e 9.494/97, INDEFIRO o pedido 

de tutela provisória de urgência satisfativa.Por conseguinte, diante do fato 

de que no presente caso não se admite autocomposição, deixo de 

designar audiência de conciliação nos termos do art. 334, §4º, II do 

CPC.Cite-se o requerido para oferecer contestação no prazo de 15 

(quinze) dias, contado a partir da citação (art. 335, III c/c art. 231 ambos 

do NCPC), sob pena de presunção de veracidade das alegações de fato 

feitas pela Parte contrária (art. 344 do NCPC). Finalmente, defiro os 

benefícios da Gratuidade da Justiça, com fundamento no artigo 98 do 

Novo Código de Processo Civil, ressaltando que a isenção ora deferida 

abrange, além das custas, taxas, selos e despesas processuais, os 

honorários de advogado e peritos que atenderem o 

beneficiário.Intimem-se.Às providências.Tangará da Serra/MT, 28 de 

novembro de 2018.FRANCISCO NEY GAÍVAJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 292244 Nr: 18814-82.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HDSV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): I-INDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILENE MARIA TORQUATO 

VILLAR - OAB:7204-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos de nº 18814-82.2018 - cód. 292244

Vistos.

1. Recebo a inicial uma vez que, de acordo com os requisitos legais 

contidos no artigo 319 do Código de Processo Civil.

 2. Defiro a Gratuidade da Justiça, nos termos da Lei nº 1.060/50.

3. Diante do fato de que no presente caso não se admite autocomposição, 

deixo de designar audiência de conciliação nos termos do art. 334, §4º, II 

do CPC.

4. CITE-SE o Requerido para oferecer contestação no prazo de 15 

(quinze) dias, contado a partir da citação (art. 335, III c/c art. 231 ambos 

do NCPC), sob pena de presunção de veracidade das alegações de fato 

feitas pela Parte contrária (art. 344 do NCPC).

 Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Tangará da Serra, 28 de novembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 296645 Nr: 22294-68.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO GALDINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONI CEZAR CLARO - 

OAB:20186-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 22294-68.2018 (Cód. 296645)VISTOS, ETC.Cuida-se de 

Ação Previdenciária de Concessão Restabelecimento de Auxilio-doença 

Acidentário e Conversão em Aposentadoria por Incapacidade Laborativa 

c/c Pedido de Antecipação de Tutela ajuizada por Antônio Galdino da Silva 

em face do INSS - Instituto Nacional do Seguro Social, ambos qualificados 

nos autos.com base no artigo 300 do NCPC, CONCEDO A TUTELA DE 

URGÊNCIA em favor da parte autora e, por conseguinte, determino a 

implantação imediata da aposentadoria por invalidez, devendo a medida 

ser implantada no máximo em 30 dias pelo requerido, sob pena de 

aplicação de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), à título de 

astreintes.Assim, determino que se proceda com a citação do requerido, 

perante o órgão de Advocacia Pública responsável ou na pessoa de seu 

representante judicial para, querendo, apresente reposta no prazo e forma 

da lei. Outrossim, ante a necessidade de realização de perícia médica na 

parte autora, entendo por bem, desde já, determinar a realização de prova 

pericial e, para tanto, nomeio o Dr. Eli Ambrósio do Nascimento, clínico 

geral, para realização do ato, independentemente de termo de 

compromisso, que deverá responder os quesitos formulados pelas partes, 

em 20 dias, (NCPC, arts. 422 e 466), devendo o Sr. Gestor providenciar o 

necessário para designação de data para tanto, com antecedência mínima 

de 30 dias, certificando-se.Caso o médico aceite a designação, arbitro os 

honorários periciais em R$ 370,00 (trezentos e setenta reais).Juntado o 

laudo supra, manifestem-se as partes no prazo de 10 (dez) dias, e, na 

sequência, imediatamente conclusos.Finalmente, defiro os benefícios da 

Gratuidade da Justiça, com fundamento no artigo 98 do Novo Código de 

Processo Civil, ressaltando que a isenção ora deferida abrange, além das 

custas, taxas, selos e despesas processuais, os honorários de advogado 

e peritos que atenderem o beneficiário.Expeça-se o necessário.Às 

providências.Tangará da Serra/MT, 28 de novembro de 2018.FRANCISCO 

NEY GAÍVAJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 104022 Nr: 2830-10.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIANA RIBEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2830-10.2008 (Cód. 104022)

VISTOS, ETC.

Tendo em vista que a parte requerida concordou com os cálculos 

apresentados à fl. 265, determino que se proceda com a expedição de 

RPV complementar nos termos da decisão de fl. 267.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 27 de novembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 248113 Nr: 15199-21.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICHARD PESSOA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMADEU GUINCHO, DEPARTAMENTO 

ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO, ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARY ANGELA FELICISSIMO - 

OAB:22829/O, NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 15199-21.2017 – Cód. 248113

VISTOS ETC.

Trata-se de Ação de Obrigação de Entregar Coisa Certa c/c Indenização 

de Danos Morais ajuizada por Richard Pessoa de Souza, em face de 

Amadeu Guincho, Departamento Estadual de Trânsito de Mato grosso e 

Estado de Mato Grosso, todos qualificados nos autos.

Ressai da inicial que no dia 15/01/2017 o autor deixou sua motocicleta 

estacionada em frente a casa de seu vizinho por vários dias enquanto 

realizava sua mudança. Desta forma, conforme declaração de testemunho 

de fl. 18, o Sr. Saulo sem saber de quem era a moto, e com receio de que 

a mesma fosse proveniente de furto, acionou a polícia que teria 

comparecido ao local, e mesmo após verificar que não havia registro de 

ocorrência em relação a motocicleta, solicitou a empresa Amadeu Guincho 

para efetuar a remoção.

Afirmam ainda, que o autor tentou negociar a retirada da motocicleta, e 

assim acostaram aos autos cópia do recurso administrativo interposto (fl. 

19/21), todavia, o Ciretran teria condicionado ao pagamento de multa, que 

alega o autor ser indevida, uma vez que a mesma encontrava-se 

estacionada, sendo que a previsão legal para tal penalidade é somente 

para condução.

Ademais, pleitearam em sede de tutela de urgência, a entrega de coisa 

certa, todavia, consoante decisão de fls. 25/27 a mesma foi indeferida, em 

razão da vedação de concessão de tutela antecipada que esgote no todo 

ou em parte o objeto da demanda contra a Fazenda Pública.

 A requerida Eloina de Souza Correia Amadeu – EPP – “Amadeu Guinho 

apresentou contestação à fls. 34/54 , rebatendo as alegações realizadas 

na inicial, informando que só realizou a remoção porque foi a pedido da 

polícia militar, afirmando ser necessária a suspensão processual para 

regularização, uma vez que é empresa individual e sua proprietária 

faleceu em 26/06/2017.

Alega a ilegitimidade ativa do requerente, uma vez que o documento do 

veículo consta em nome de Roberto Elias de Souza.

Afirma que apenas efetuaram serviço em favor da polícia, sendo que 

dessa forma, sua conduta não guarda relação com a remoção efetuada, 

sendo que seu serviço não constituiu ato ilícito, bem como que o 

requerente não comprovou a ocorrência de situação constrangedora que 

ensejasse o dano moral pleiteado, sendo que este seria desproporcional, 

tornando-se muito oneroso para empresa.

O Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso – Detran/ MT 

contestou à fls. 55/63, alegando também de forma preliminar, a 

ilegitimidade ativa, bem como sua ilegitimidade passiva, já que foi a polícia 

que apreendeu o veiculo do autor.

Às fls. 64/65 o Ministério Público se manifestou no sentido de que os autos 

não versam sobre interesse público, desprovido de natureza social, 

visando a proteção de interesse meramente individual, razão pela qual, 

não há necessidade da intervenção ministerial.

Realizada audiência de conciliação, consoante termo de fl. 67 onde 

compareceram a advogada da empresa Amadeu Guinchos e a parte 

autora, que reiterou o pedido da tutela antecipada que posteriormente foi 

novamente indeferido à fl. 72, sob a alegação de ausência de fatos novos 

que autorizassem a reconsideração.

O Estado justificou à fl. 68 a ausência na audiência em razão da 

indisponibilidade do interesse público.

 A parte autora impugnou as contestações à fls. 74/84 rebatendo as 

alegações formuladas, e pleiteou á fl. 85 a inclusão no polo ativo do Sr. 

Roberto Elias de Souza, reiterando o pedido de concessão da tutela.

Estado de Mato Grosso contestou à fls. 95 alegando culpa exclusiva de 

terceiros em relação ao dano moral pleiteado, sua conduta não causou o 

dano e que teria a polícia agido no exercício regular do direito.

Mais uma vez o autor impugnou fls. 108/111.

É o longo relato. Decido.

 Como dito no início do relatório, trata-se de ação de obrigação de entregar 

coisa certa cumulada com indenização de danos morais. Ademais, 

vislumbro que o processo não enseja julgamento, para ser declarado 

extinto ou, conhecido diretamente o pedido da parte autora, tendo em vista 

o seu estado. Entendo que a causa não está suficiente madura para 

proferir sentença, nos moldes estabelecidos pelo art. 355 do Código de 

Processo Civil. Passo então a sanear o feito nos termos do art. 357 do 

CPC.

• Quanto a alegada ilegitimidade ativa:

Verifico que fora alegado em sede de contestação que o nome que consta 

no documento da motocicleta removida é de Roberto Elias de Souza, razão 

pela qual, o requerente Richard Pessoa de Souza seria parte ilegítima para 

a propositura da presente ação.

Todavia, restou comprovado que o requerente é filho do Sr. Roberto, 

sendo que após tais alegações, sobreveio pedido de regularização 

processual, pleiteando sua inclusão no polo ativo. Contudo, tendo em vista 

que no momento da realização de tal pedido, a demanda já encontrava-se 

estabilizada, sendo que nos termos do artigo 108 do NCPC, no curso do 

processo, somente é lícita a sucessão voluntária das partes nos casos 

expressos em lei, esta resta impossibilitada.

Destarte, fica ainda prejudicada a alegação de ilegitimidade ativa, 

considerando que a mera posse do veículo já basta para que o possuidor, 

que irá arcar com os danos gerados, tenha legitimidade e interesse para 

ingressar com demanda judicial de reparação de danos.

• Quanto a alegada ilegitimidade passiva do DETRAN:

O Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso alegou em sede de 

contestação que não é parte legítima da presente ação, sendo que esta 

seria de responsabilidade da polícia militar que solicitou a remoção, e da 

empresa Amadeu Guinchos que a efetuou.

Acontece, que da análise dos autos, verifica-se que consta alegação de 

que o objeto discutido não foi devolvido ao requerente por ordem deste 

órgão, e que a mesma ainda encontra-se reservada em seu pátio, ou seja, 

em seu poder, de forma que deve o DETRAN figurar no polo passivo da 

demanda a fim de que seja apurada sua possível responsabilização.

• Quanto a alegada ilegitimidade passiva da empresa Amadeu Guinchos:

Verifico que assiste razão a parte requerida quanto a sua ilegitimidade 

passiva, uma vez que consoante se depreende dos autos, não há nexo 

causal entre o possível ato ilícito cometido e a conduta da empresa 

Amadeu Guinchos, uma vez que esta efetuou a remoção em decorrência 

das ordens da polícia militar.

Desta forma, ainda sob a possibilidade do ato estar eivado de nulidade, 

sendo a polícia autoridade competente para emanar este tipo de ordens, e 

considerando que a mesma não restava manifestamente ilegal, não 

vislumbro possibilidade de conduta diversa.

Ademais, os pedidos da causa objetivam a devolução da motocicleta, o 

que não depende da empresa requerida, que também não poderia ser 

penalizada pela ocorrência de danos ao objeto que não fossem em 

decorrência de seu transporte.

Desta forma, haja vista o reconhecimento de sua ilegitimidade, torna-se 

desnecessária a análise do pedido de suspensão processual em 

decorrência da morte de sua proprietária, uma vez que não haverá 

interesse na citação do espólio para compor a presente demanda.

• Quanto ao pleito de inversão do ônus da prova e aplicabilidade do Código 

de Defesa do Consumidor:

O autor pugna pela inversão no ônus da prova pautado no protecionismo 

do CDC ao consumidor, que em regra, é parte hipossuficiente nas 

relações de consumo.

Todavia, vislumbro a impossibilidade da aplicação de tal dispositivo, tendo 

em vista que de acordo com a teoria finalista, adotada pelo CDC, que 

prevê expressamente eu seu artigo 2º, que consumidor é toda pessoa 
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física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como 

destinatário final, verifico que não pode ser aplicado ao caso em tela, uma 

vez que a remoção do veiculo não se enquadra em tal hipótese, razão 

pela qual deve ser julgado conforme as normas civis atinentes ao caso, e 

a luz de tal dispositivo, não verifico a impossibilidade ou à excessiva 

dificuldade de cumprir o encargo probatório pela parte autora.

Ante o exposto dou por saneado o presente feito sendo que entendo que 

a causa não está suficiente madura para o proferimento de sentença, nos 

moldes estabelecidos pelo art. 355 do Código de Processo Civil.

 Nos termo do art. 357 do CPC passo à fixação dos pontos controvertidos 

da demanda.

Desta forma, determino que se proceda com a intimação das partes, para 

que informem especificadamente no prazo de 15 (quinze) dias as provas 

que pretendem produzir, bem como para que desde já, os requeridos 

tragam aos autos informação da localização da motocicleta apreendida, e 

seu estado de conservação.

Intimem-se.

 Cumpra-se. Expedindo o necessário.

Tangará da Serra - MT, 27 de novembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 263135 Nr: 27052-27.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIRLEI FRANCISCA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INTERMAT - INSTITUTO DE TERRAS DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAO NOEL DAS NEVES E SILVA 

- OAB:15703

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n°. 27052-27.2017 – Código nº 263135

Vistos.

Trata-se de Ação Ordinária de Anulação de Ato Jurídico c/ Indenização 

por Danos Morais, em face da Junta Comercial do Estado de Mato Grosso 

– JUCEMAT; Cartório Felipetto Malta; Gilson Amaral Marques e Edgar Freire 

da Silva, todos qualificados nos autos.

As fls. 43 dos autos foi determinada a intimação do requerido para que se 

manifestasse quanto ao pedido de tutela antecipada.

Intimado, o Estado de Mato Grosso pleiteou a extinção da ação, 

informando que o INTERMAT não seria legítimo para figurar no polo 

passivo da demanda, uma vez que a carteira habitacional da extinta 

COHAB/MT passou a ser gerida pela Desenvolve/MT.

Vieram os autos conclusos.

É o relato. Decido.

Nos termos do art. 11 da Lei nº 6.763/96, o Estado de Mato Grosso era o 

sucessor da Companhia de Habitação Popular (COHAB/MT) em todos os 

seus direitos e obrigações.

 Posteriormente, o decreto 1.149 de agosto de 2017 dispôs sobre a 

delegação de serviços decorrentes da administração da Carteira 

Imobiliária da extinta COHAB/MT em favor da Agência de Fomento do 

Estado de Mato Grosso S. A. – Desenvolve/MT.

De outro lado, consta do site do INTERMAT: “Importante registrar no que se 

refere à áreas da COHAB, que o INTERMAT é responsável pelas pela 

regularização urbana dos lotes, não sendo de sua responsabilidade as 

casas, neste caso deve ser procurado a MT FOMENTO”.

Ante o exposto:

1. Intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) dias, emendar a Inicial, 

regularizando o polo passivo da demanda, sob pena de indeferimento da 

mesma.

2. Decorrido o prazo, não emendada a inicial, voltem-me para sentença 

extintiva, nos termos do art. 485, I do CPC.

 3. Promovida a emenda, tornem os autos conclusos.

 Intime-se.

 Cumpra-se. Expedindo o necessário.

Tangará da Serra, 27 de novembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 285165 Nr: 13207-88.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO ANTONIO SILVA DO NASCIMENTO, 

RICARDO DA SILVA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUCEMAT - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO 

DE MATO GROSSO, CARTORIO FELIPETTO MALTA, GILSON AMARAL 

MARQUES, EDGAR FREIRE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WELLINGTON PEREIRA DOS 

SANTOS - OAB:10994/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n°. 13207-88.2018 – Código nº 285165

Vistos.

Trata-se de Ação Ordinária de Anulação de Ato Jurídico c/ Indenização 

por Danos Morais, em face da Junta Comercial do Estado de Mato Grosso 

– JUCEMAT; Cartório Felipetto Malta; Gilson Amaral Marques e Edgar Freire 

da Silva, todos qualificados nos autos.

Resumidamente, afirma os requerentes que foram vítimas de Fraudes, eis 

que figuram como sócios de uma empresa que nunca foram proprietários. 

Em razão de tais empresas estarem inadimplentes junto ao Fisco, os 

requerentes estão sendo demandados perante a Comarca de Lucas do 

Rio Verde em duas execuções fiscais.

 Vieram os autos conclusos.

É o relato. Decido.

O cartório/tabelionato não possui personalidade jurídica para figurar no 

polo passivo ou ativo de demandas judiciais, pois a responsabilidade recai 

sobre o titular da serventia, ao tempo em que praticados os fatos ou atos, 

ou o Estado em sua ausência, motivo pelo qual deve ser regularizado o 

polo passivo da demanda.

Ante o exposto:

1. Intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) dias, emendar a Inicial, 

regularizando o polo passivo da demanda, sob pena de indeferimento da 

mesma.

2. Decorrido o prazo, não emendada a inicial, voltem-me para sentença 

extintiva, nos termos do art. 485, I do CPC.

 3. Promovida a emenda, tornem os autos conclusos.

 Intime-se.

 Cumpra-se. Expedindo o necessário.

Tangará da Serra, 26 de novembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 63213 Nr: 4733-17.2007.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EITOR SIMON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA BEATRIZ CORRÊA DA 

COSTA S. SOARES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT

 Processo n.º 439/2007 (Cód. 63213)

VISTOS, ETC.

Considerando a penhora efetuada nos autos, intime-se o exequente para 

se manifestar no prazo legal, requerendo o que entender de direito.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 26 de novembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 173667 Nr: 15416-69.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO SBIZERA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA CINTRA RASCHEJA - 

OAB:15625

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Autos de Processo Cível nº. 15416-69.2014 cód. 173667

Vistos.

Tratava-se de Ação Ordinária ajuizada por Carlos Roberto Sbizera em 

face do Estado de Mato Grosso, visando receber recomposição da 

diferença resultante do cálculo da conversão do cruzeiro real para a URV 

aos servidores estaduais.

Às fls. 74 dos autos, após o retorno do mesmo da superior instância, 

determinou-se que a parte autora desse prosseguimento ao feito. Todavia, 

conforme consta da decisão proferida pelo Tribunal de Justiça (acórdão 

de fls. 71v), a sentença foi reformada, julgando o pedido do autor 

improcedente.

 certificado, arquive-se o presente feito, com as baixas e anotações 

necessárias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Tangará da Serra, 26 de novembro de 2018

FRANCISCO NEY GAIVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 157676 Nr: 6269-53.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE ROCHA, ROSELI DA SILVA COLACO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Julio Gonçalves de Jesus, COOPERTAN- 

COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DE MATERIAL RECICLÁVEL DE TANGARÁ 

DA SERRA-MT, SAMAE - SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E 

ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS ANTONIO BATISTÃO - 

OAB:OAB/MT 16.904, OPSON LUISANDRO PULGA BAIOTO - 

OAB:11133-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA FRANÇA RAMOS - 

OAB:7821/MT, DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA 

- OAB:, JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA - OAB:16.261 - MT, 

LUCILO DOS SANTOS JUNIOR - OAB:12359/MT, WILKER CHRISTI 

CORRÊA - OAB:12.228/MT

 Processo nº 6269-53.2013.811.0055 (Cód. 157676)

VISTOS, ETC.

Ciente da decisão da Primeira Vara Cível desta Comarca, na qual às fls. 

626/628 declara sua incompetência para julgar e processar esta demanda.

Destarte, recebo o presente feito, uma vez que figura no polo passivo 

autarquia municipal, o que pode ser utilizado como critério fixador deste 

juízo para processar e julgar a presente demanda, uma vez que esta é a 

vara competente para análise dos processos que envolvam interesses 

das fazendas públicas.

Desta feita, determino a intimação das partes para, querendo, convalidar 

os atos, bem assim, as provas até o momento produzidas, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 26 de novembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 154572 Nr: 3193-21.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WASHINGTON DIAS DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o contido na certidão retro, intimo a parte 

autora/exequente para que, querendo, promova o cumprimento de 

sentença, conforme determinado no item b.2 das fls. 147v, requerendo o 

que de direito, no prazo legal. Nada mais.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 294311 Nr: 20420-48.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS 

DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA RAMOS COELHO - 

OAB:16745

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com amparo no artigo 300 do Novo Código de 

Processo Civil, bem como nas leis 8.437/92 e 9.494/97 , INDEFIRO o pedido 

de tutela provisória de urgência satisfativa.Por conseguinte, diante do fato 

de que no presente caso não se admite autocomposição, deixo de 

designar audiência de conciliação nos termos do art. 334, §4º, II do 

CPC.Cite-se o requerido para oferecer contestação no prazo de 15 

(quinze) dias, contado a partir da citação (art. 335, III c/c art. 231 ambos 

do NCPC), sob pena de presunção de veracidade das alegações de fato 

feitas pela Parte contrária (art. 344 do NCPC). Ciência ao Ministério 

Público.Intimem-se.Às providências.Tangará da Serra/MT, 23 de novembro 

de 2018.FRANCISCO NEY GAÍVAJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 124209 Nr: 3199-33.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUTH DURAES MAZZO CAMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 3199-33.2010 (Cód. 124209)

VISTOS, ETC.

Intime-se a parte o executado no prazo de 30 (trinta) dias, para se 

manifestar a respeito do cálculo amealhado pelo exequente .

Às providências.

 Tangará da Serra/MT, 05 de outubro de 2018

FRANCISCO NEY GAIVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 190803 Nr: 7335-97.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): T. K. INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICIPIO TANGARA DA SERRA-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILLA PALÚ SASSAKI - 

OAB:OAB/MT 16.898, KATIA CRISTINNA RODRIGUES - OAB:13451/MT, 

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - OAB:11674-B

 Processo n° 7335-97.2015 - Cód. 190803

SENTENÇA.

Compulsando os autos, verifico que fora informada a quitação do débito.

Acerca do assunto, dispõe o art. 924, inciso II do Novo Código de 

Processo Civil, que o feito será extinto com resolução de mérito quando o 

devedor satisfizer a obrigação.

 Corroborando, trago a colação o magistério de Simone Diogo C. 

Figueiredo, a qual leciona em sua obra Novo Código de Processo Civil 

Comparado e Anotado para Concursos, 1ª ed. p. 1799, in verbis:

A satisfação da obrigação é uma natural consequência de extinção do 

processo de execução almejada e buscada pelo exequente, de acordo 

com a obrigação posta no título executivo, sendo obrigação de pagar 

quantia (...).

ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, I I, c/c art. 925, ambos do Novo 

Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito.

Por conseguinte, resta-se aplicável a condenação do devedor ao 
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pagamento de honorários advocatícios, fixados no patamar de 10% sobre 

o valor atualizado da causa, de acordo com o artigo 85, §3, I e §19 do 

NCPC.

 Todavia fica suspensa a execução dos honorários advocatícios, em 

respeito ao determinado no art. 98, §3º do CPC, eis que a parte executada 

é beneficiária da gratuidade da Justiça, conforme fls. 46/47.

Sem custas ante a gratuidade acima mencionada.

Proceda-se com a baixa da penhora/constrição eventualmente realizada 

nos autos.

Após o trânsito em julgado providencie-se o arquivamento dos autos, 

observadas as formalidades legais, realizando as anotações e baixas 

estilares.

 Publique-se.

 Intime-se. Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 24 de outubro de 2018.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 146207 Nr: 5912-10.2012.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): T. K. INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERIKO SANDRO SUARES - 

OAB:8264-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KATIA CRISTINNA RODRIGUES 

- OAB:13451/MT, RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO 

DEBESA - OAB:11674-B

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, ambos do Novo 

Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito.Por conseguinte, resta-se aplicável a condenação do devedor ao 

pagamento de honorários advocatícios, fixados no patamar de 10% sobre 

o valor atualizado da causa, de acordo com o artigo 85, §3, I e §19 do 

NCPC. Todavia fica suspensa a execução dos honorários advocatícios, 

em respeito ao determinado no art. 98, §3º do CPC, eis que a parte 

executada é beneficiária da gratuidade da Justiça, conforme fls. 

69/70.Sem custas ante a gratuidade acima mencionada.Proceda-se com a 

baixa da penhora/constrição eventualmente realizada nos autos.Após o 

trânsito em julgado providencie-se o arquivamento dos autos, observadas 

as formalidades legais, realizando as anotações e baixas estilares. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 24 de outubro de 

2018.FRANCISCO NEY GAÍVAJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 179361 Nr: 21434-09.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ MARIANO BRIDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT

 Processo n° 1434-09.2014 (Cód. 179361)

VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, verifico que fora informada a quitação do débito.

 Acerca do assunto, dispõe o art. 924, inciso II do Novo Código de 

Processo Civil, que o feito será extinto com resolução de mérito quando o 

devedor satisfizer a obrigação.

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, I I, c/c art. 925, ambos do Novo 

Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito.

Por conseguinte, mesmo nos casos de quitação do débito na via 

administrativa, resta-se aplicável a condenação do devedor às custas e 

honorários advocatícios, razão pela qual, condeno a parte executada, ao 

pagamento das custas e honorários advocatícios, este último fixado no 

patamar de 10% sobre o valor da causa, de acordo com o artigo 85, §3, I e 

§19 do NCPC.

Proceda-se com a baixa da penhora/constrição eventualmente realizada 

nos autos. Intime-se via edital caso infrutífera a intimação da parte 

executada por meio do endereço informado nos autos.

Transitada em julgado, providencie-se o arquivamento dos autos, 

observadas as formalidades legais, providenciando as anotações e 

baixas estilares.

 Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 04 de outubro de 2018.

FRANCISCO NEY GAÍVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 268554 Nr: 31965-52.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOTEAMENTO TARUMA II LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICIPIO TANGARA DA SERRA-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KLEITON ARAÚJO CARVALHO 

- OAB:MT. 12.842

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, ambos do Novo 

Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito.Por conseguinte, mesmo nos casos de quitação do débito na via 

administrativa, resta-se aplicável a condenação do devedor às custas e 

honorários advocatícios, razão pela qual, condeno a parte executada, ao 

pagamento das custas e honorários advocatícios, este último fixado no 

patamar de 10% sobre o valor da causa, de acordo com o artigo 85, §3, I e 

§19 do NCPC, todavia, conforme exposto à fl. 22, houve a quitação dos 

honorários advocatícios, de maneira que restam pendentes apenas as 

custas processuais. A despeito, vejamos recente julgado do nosso E. 

Tribunal de Justiça: (...) FÉ - AFASTADA - APELO NEGADO. 1. O 

pagamento do tributo na esfera administrativa não implica o cancelamento 

da inscrição em dívida ativa (art. 26 da Lei 6.830/80), mas o 

reconhecimento do pedido (art. 26 do CPC), sendo devidos os honorários. 

2. O fato do Executado ter procedido à liquidação do débito, não o elide do 

dever de responder pelas despesas decorrentes da propositura da 

demanda, em que pese haver liquidado o débito administrativamente, 

porém no curso da ação judicial. 3. Resulta firme do constructo doutrinário 

e jurisprudencial que são devidos os honorários advocatícios mesmo 

quando extinto o processo sem julgamento do mérito, devendo as custas, 

nesse caso, ser suportadas pela parte que deu causa à instauração do 

processo, consoante o princípio da causalidade. (...) (TJMT, Ap, 

79297/2011, DESA.MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 10/01/2012, Data da publicação no 

DJE 20/01/2012)g.n.Proceda-se com a baixa da penhora/constrição 

eventualmente realizada nos autos.Transitada em julgado, providencie-se 

o arquivamento dos autos, observadas as formalidades legais, 

providenciando as anotações e baixas estilares. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

5ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 236647 Nr: 3483-94.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: E. L. IMOBILIARIA E CONSTRUTORA LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NIEDSON JOSÉ VANNI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANE SOARES MARTINAZZO 

- OAB:13561/MT, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - OAB:9925-B 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor para manifestar quanto ao complemento de diligencia 

do oficial de justiça solicito Autora que providencie o complemento das 

conduções no valor de R$ 146,96 (cento e quarenta e seis reais e 

noventa e seis centavos) correspondente às diligências realizadas na 

data e locais acima mencionados, já deduzido o valor recolhido, a qual 

deverá ser depositada por meio de guia disponibilizada no Link: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/deposito indicando o Oficial 

de Justiça e Avaliador Marcos Antonio Detoffol, para recebimento dos 

valores, tudo em conformidade com o provimento 07/2017-CGJ, e por fim 

aguardando novas determinações. Dou fé. 14.9.18.(sexta-feira), no prazo 
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legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 20997 Nr: 147-73.2003.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBERTO LUIZ ACCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE HENRIQUE CARDOSO 

ABRAHAO - OAB:5897/A, Vivian Carla Dos Santos Zuchetto - 

OAB:5.258/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE LAMMEL KRUG - 

OAB:14259-B, Rayane de Brito Correa Fortunato - OAB:22274-O/MT, 

Vinicius Dall Comune Hunhoff - OAB:10453/O

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para apresentar, no prazo legal, 

matrícula do imóvel e planilha do débito, ambas atualizadas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 116400 Nr: 6501-07.2009.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. DA SILVA CAMPOS E CIA LTDA-ME, ALMIR 

DA SILVA CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 exequente ser intimado para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, 

principalmente se concorda com a constrição do referido bem ou se 

possui interesse na penhora e remoção de outro veículo de propriedade 

da executada, ressaltando-se que em se tratando de veículo financiado 

(por leasing ou arrendamento mercantil), a penhora subsistirá, bem como a 

excussão subsequente. Em tal hipótese, fica garantida a preferência da 

instituição financeira no recebimento do produto da arrecadação, até o 

limite de seu crédito, sem prejuízo da preferência judicial também 

registrada.

Quedando-se o exequente inerte, e diante da nova sistemática trazida pelo 

CPC/2015, suspenda-se o feito, nos termos do art. 921, III, § 1º, do CPC, 

pelo prazo de 1 ano, período em que o prazo prescricional ficará 

suspenso, sem prejuízo de eventual impulsionamento pela parte, restando 

prejudicada a penhora e remoção do bem de Placa CSX0687, devendo ser 

levantada a restrição.

Decorrido o prazo supra, e não sendo dado o efetivo prosseguimento ao 

feito pelo exequente, arquive-se o feito, nos termos art. 921, § 2º, do CPC, 

o qual poderá ser desarquivado a qualquer tempo, nos termos do §3º, do 

referido artigo, consignando que o prazo da prescrição intercorrente não 

mais conservar-se-á suspenso (art. 921, § 4º, do NCPC).

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 182066 Nr: 24154-46.2014.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REMOPEL RETIFICADORA DE MOTORES E 

PEÇAS LTDA, DECIO RODRIGO FRARE, ALEXANDRE TADEU FRARE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAGOBERTO MARIANO 

BERNARDI - OAB:5052/MT, JOSÉ BERILO DOS SANTOS - OAB:3184/MT, 

JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS - OAB:7072/MT, JULIANO 

HIGINO DA SILVA JÚNIOR - OAB:4045/MT

 Autos n.º 182066

 Vistos,

Assiste razão ao requerido quanto a imprestabilidade dos extratos de fls. 

259/472, visto que destinado a simples verificação de lançamentos não 

possuí indicação de valores de encargos e lançamentos, sendo inclusive 

imprestável para instrução de eventual perícia, contábil.

Assim, determino o desentranhamento de tais documentos, consignando o 

prazo de 30 dias para o autor apresentar relatórios de operações 

similares aos apresentados quanto as operações 498.100.049 (fls. 

215/224) para as operações objeto dos contratos 132104676, 132107028, 

132108551 e 132110783 referentes ao período compreendidos entre cada 

contratação até a celebração da operação de renegociação objeto do 

titulo executado 498.100.049.

Outrossim, deixo de solicitar a mesma providência em relação ao contrato 

25578, visto que o montante de R$ 12.031,65 não se refere de fato a 

saldo devedor de financiamento BB Giro Rápido e sim de valor creditado 

junto a conta corrente do requerido (25578) na data de 11/6/2013, visando 

o reescalonamento de sua conta corrente que se encontrava devedora e 

sujeita a tarifas atinentes a adiantamento de depositante, que inclusive são 

objeto expresso da cédula executada (fls. 7v).

Com fulcro no princípio da cooperação determino para que além da 

intimação direcionada ao patrono do autor seja encaminhado oficio para a 

agência 1321-8 do Banco do Brasil para que encaminhe os relatórios 

solicitados, devendo o oficio ser instruído com cópia do relatório de fls. 

215/224 visando a orientação da agência quanto aos dados necessários 

para a mínima compreensão da evolução dos débitos repactuados e dos 

encargos efetivamente aplicados em cada uma destas operações.

Após a apresentação dos relatórios e oportunizado o contraditório, 

conclusos para análise quanto a necessidade de realização de pericia 

contábil ou julgamento do feito no estado em que se encontra.

Certificado o decurso do prazo sem apresentação dos relatórios e sendo 

certo que eventual pericia contábil se mostraria prejudicada sem tais 

subsídios, voltem-me conclusos para o julgamento do feito. Intimem-se. 

Cumpra-se

 Tangará da Serra, 28 de junho de 2018

Marcos Terencio Agostinho Pires

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 15607 Nr: 1687-30.2001.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOACIR JOLANDO NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUÁRIA TODOS OS SANTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOACIR JOLANDO NEVES - 

OAB:3610-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOE ORTIZ ARANTES - 

OAB:22052/SP, MARCELO BARBOSA TEIXEIRA DE MAGALHÃES - 

OAB:6882-MT

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para efetuar o deposito do valor relativo 

à condução do oficial de justiça para cumprimento do mandado de 

intimação de MARCIANO RIBEIRO NETO, podendo ser encontrado na 

Fazenda Bahia, localizada na estrada São José e aterro sanitário, atrás do 

Pesqueiro Piracema, Tangará da Serra/MT, cujo depósito será efetuado 

por meio de Guia emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso-www.tjmt.jus.br, devendo apresentar 

comprovante nos autos a fim de que se efetive o cumprimento do 

mandado. Tudo no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 27347 Nr: 651-11.2005.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: YASUHIRO NAKA, VIRGINIA ETSUKO NAKA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM MARQUES FERREIRA, JOAQUIM 

CASETTA FERREIRA, ROBERTO CASETTA FERREIRA, CLARICE CASETTA 

FERREIRA, IZABEL CRISTINA GAINO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADALBERTO LOPES DE SOUSA - 

OAB:3948, GILMAR JESUS CUSTÓDIO - OAB:3727/MT, JOSEMAR 

CARMERINO DOS SANTOS - OAB:7072/MT, SILVIO HENRIQUE CORREA 

- OAB:9979-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO DONIZETI 

CAPELETO - OAB:10471, Gildo Capeleto - OAB:7288-A

 intimação do advogado da parte requerida para manifestar acerca da 

petição da parte autora acostada as fls. 1111/1113, no prazo legal

 Edital de Citação
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 126296 Nr: 5232-93.2010.811.0055

 AÇÃO: Processo de Execução Trabalhista->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AKZO NOBEL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. I. C. DISTRIBUIDORA DE TINTAS E 

MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELZA MEGUMI IIDA - 

OAB:95740/SP, LUCIANA CHADALAKIAN DE CARVALHO - 

OAB:133.551 OAB SP, MÁRIO EDUARDO L. MATIELO - OAB:OAB/SP 

72.905

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LINA PEREIRA LOPES 

GRECCO - OAB:9 304/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA - MT

JUIZO DA QUINTA VARA CÍVEL

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N. 5232-93.2010.811.0055 - 126296

AÇÃO: Processo de Execução

EXEQÜENTE(S): AKZO NOBEL LTDA

EXECUTADO: S. I. C. DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS DE 

CONTRUÇÃO LTDA

CITANDO a PARTE DEVEDORA: S. I. C. Distribuidora de Tintas e Materiais 

de Contrução Ltda, CNPJ 02.411.008/0001-76, na pessoa de seu 

representante legal CELI DIVINO, inscrito no CPF 352.536.901-82, 

Endereço: Rua Olivio de Lima, 996 - JARDIM SHANGRILÁ, Tangará da 

Serra/MT ou Rua Santo Antonio, nº 1521-E, Jardim Europa, Tangará da 

Serra-MT

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 16/08/2010

VALOR DO DÉBITO: R$ 119.001,67

FINALIDADE: CITAÇÃO DA PARTE DEVEDORA, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da ação executiva que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para que PAGUE O 

VALOR DEVIDO, dentro de 03 (três) dias, contados da expiração do prazo 

deste edital. Não sendo efetuado o pagamento no prazo supra proceda-se 

o Sr. Oficial de Justiça ao cumprimento do mandado de penhora de bens e 

avaliação, intimando-se na mesma oportunidade os Executados.

 RESUMO DA INICIAL: EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA 

DEVEDOR SOLVENTE proposta por AKZO NOBEL LTDA, CNPJ 

60.561.719/0001-23 contra SIC COMÉRCIO DE TINTAS E MATERIAIS DE 

CONSTRUÇÃO LTDA –ME, CNPJ 02.411.008/0001-76. Alega o Exequente 

que é credor da parte Executada na quantia de R$103.947,46 

representada pelos títulos: 9197, 3951, 5942, 114194, 12021, 11139, 

10796, 10267, 4374 e 9516. Em face da não liquidação do débito o autor 

propõe a presente ação, com demonstrativo atualizado R$119.001,67 que 

deverá ser corrigido até a data do pagamento. Não sendo efetuado o 

pagamento, nem indicado bens à penhora, requer via BACENJUD o 

bloqueio de todo e qualquer ativo financeiro da Executada. Protesta provar 

o alegado por todos os meios de provas em direito admitidos. Valor da 

Causa R$119.001,67. Que todas as intimações sejam em nome da Dr[ Elza 

Megumi Lida, OAB/SP 95.740. Pede deferimento.

 Tangará da Serra - MT, 29 de novembro de 2018.

Elenice de Lima Soares - Gestora Judiciária

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 122184 Nr: 1254-11.2010.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURI NICODEMUS RAUBER, CLASI SCHERER RAUBER, 

ADEMAR MIGUEL RAUBER, EUNICE CLARA SCHWNGBER RAUBER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO SILVA E 

SOUZA - OAB:MT 7.216, HERMES BEZERRA DA SILVA NETO - 

OAB:11405

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:OAB/MT19.081, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 intime-se as partes para se manifestarem, então, voltem-me os autos 

conclusos para análise da extinção da ação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 209455 Nr: 1623-92.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NÚCLEO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

FERTILIZANTES LTDA, ADEMIR JOSÉ REFFATTI, KELLY ANAYANA 

BORTOLUZZI, LUCELIA RIBEIRO REFFATI, ANDERSON MELLO ROBERTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELÓI CONTINI - OAB:OAB/RS 

35.912, MARCELO AUGUSTO BORGES - OAB:6189/MT, MARCOS 

VINICIUS MARINI KOZAN - OAB:22.206MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON MELLO ROBERTO 

- OAB:8095/MT, Kelly Anayana Bortoluzzi - OAB:10062/MT

 INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DAS PARTES do teor da petição do 

leiloeiro acostado as fls. 246 e acerca DO EDITAL DE LEILÃO ONDE FOI 

DESIGNADO O 1ª Leilão para o dia 13/02/2019, ÁS 13:00 HORAS e O 

SEGUNDO LEILÃO PARA O DIA 13/02/2019, AS 14:00 HORAS, SENDO O 

LOCAL DE REALIZAÇÃO DAS PRAÇAS: ATRIO DO FORUM DE TANGARA 

DA SERRA, CONFORME FLS. 251.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 236647 Nr: 3483-94.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: E. L. IMOBILIARIA E CONSTRUTORA LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NIEDSON JOSÉ VANNI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANE SOARES MARTINAZZO 

- OAB:13561/MT, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - OAB:9925-B 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para providencia o recolhimento da guia de 

diligencia n.74203 que acompanhou a petição de protocolo n a238295 em 

30/08/2018, no prazo legal, tendo em vista a juntada da guia nos autos 

sem o devido recolhimento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 118183 Nr: 8177-87.2009.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADHEMAR CARLOS RODRIGUES CRUZADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AÇOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADHEMAR CARLOS RODRIGUES 

CRUZADO - OAB:9740-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO CARLOS DE 

OLIVEIRA - OAB:4032, NILTON LUIS FERREIRA DA SILVA - OAB:4811

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais, no importe de R$ 

509,76 (quinhentos e nove reais e setenta e seis centavos). Este valor 

deverá ser de forma separada, sendo R$ 372,00 (trezentos e setenta e 

dois reais) para recolhimento da guia de custas, e R$ 137,76 (cento e 

trinta e sete reais e setenta e seis centavos), para fins da guia de taxa. 

Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o 

número único do processo, o CPF/CNPJ do pagante. Clicar no item custas, 

incluir o valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema 

vai gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no protocolo geral do Fórum de Tangará da 

Serra aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento. A parte 

deverá providenciar também o pagamento das custas ao contador não 

oficializado no valor de R$ 110,19 (cento e dez reais e dezenove 

centavos), devendo este último valor ser depositado na conta corrente 

104126-6, agência 1321-8, Banco do Brasil S/A, de titularidade de Josué 

Matheus de Mattos – CPF 238.698.799-04, comprovando o pagamento nos 

autos sob pena de anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, 

devendo juntar aos autos o respectivo comprovante. Adverte-se de que, 
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caso não sejam efetuados os pagamentos, será emitida Certidão de Débito 

relativa aos valores das custas e taxas as quais serão encaminhadas ao 

Departamento de Controle e Arrecadação - DCA, para ser distribuída ao 

Tabelionato de Protesto, na forma determinada na Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 144658 Nr: 4278-76.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERTILIZAR AGRICULTURA DE PRECISÃO E 

REFLORESTAMENTO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURI NICODEMUS RAUBER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO SILVA E 

SOUZA - OAB:MT 7.216, HERMES BEZERRA DA SILVA NETO - 

OAB:11405

 Vistos,

Cuida-se de cumprimento de sentença movido por Fertilizar Agricultura de 

Precisão Reflorestamento e Felipe Bedin Biasotto em face de Lauri 

Nicodemos Rauber, ambos qualificados no encarte processual em 

epígrafe.

 Após a inércia do exequente não dando prosseguimento ao processo 

(fl.165), foi determinada a suspensão do feito (fl.166).

 Ademais o exequente pugnou pela extinção do feito, tendo em vista o 

adimplemento do débito pelo executado (fl.168).

Em seguida, os autos vieram conclusos.

É o relato necessário.

Fundamento e Decido.

Ocorrendo o cumprimento da obrigação, só cumpre ao Estado Juiz apor ao 

seu crivo para determinar a extinção do feito, visto que atingida a 

finalidade da tutela jurisdicional.

Posto isso, na forma do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, 

julgo extinto o presente feito pelo pagamento do crédito cobrado.

Eventuais custas finais pela parte executada.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os presentes autos com as 

cautelas legais.

Publique-se, registre-se, intimem-se e se cumpra.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 270562 Nr: 1608-55.2018.811.0055

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINDICATO DOS TRAB. DA MOV. DE MERC DE 

TANGARÁ DA SERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTINA MARIA MASSAROLLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA MARA BETONI - 

OAB:20872/0, KLEITON ARAÚJO CARVALHO - OAB:MT. 12.842, 

LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO DE 

CAMPOS BORGES - OAB:11199/MT, CAROLINA ATALA CASTILHO - 

OAB:10769, LISIANE DE FÁTIMA ZORZO - OAB:8114-B/MT

 Vistos,

Considerando-se a arguição de Usucapião, ainda que como matéria de 

defesa, reputo necessário oportunizar-se a manifestação do Ministério 

Publico.

Vista ao Ministério Publico, após conclusos para o saneamento do feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 290344 Nr: 17285-28.2018.811.0055

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELOISA CIARINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HIPER MERCADO GOTARDO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ledi Figueiredo Bridi - 

OAB:9413, LUIZ MARIANO BRIDI - OAB:2619/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ITALO JORGE SILVEIRA LEITE 

- OAB:10074, IZABELLA MENEGASSI DUTRA SANTANA - 

OAB:11125/MT, JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT, RENATA 

BUENO CONTRERA - OAB:169385

 Vistos,

Oportunize-se a Manifestação do embargante sobre as informações 

apresentadas pelo Registro de Imóveis, bem como da contestação já 

apresentada..

Após, conclusos para o saneamento do feito e análise da liminar 

pendente.

Para a hipótese do autor apresentar documentos novos, destacando-se 

matricula atualizada com a averbação da arrematação, oportunize-se a 

manifestação do embargante e então conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 103460 Nr: 2322-64.2008.811.0055

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO MOACIR BETTIO, ADELMA SCHMECHEL 

BETTIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AEROFITO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO E 

EXPORTAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE MORGANA BETTIO - 

OAB:6099/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAGOBERTO MARIANO 

BERNARDI - OAB:5052/MT, JOSÉ BERILO DOS SANTOS - OAB:3184/MT, 

JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS - OAB:7072/MT, JULIANO 

HIGINO DA SILVA JÚNIOR - OAB:4045/MT, Paula Caroline Ferrarini - 

OAB:13321/MT

 [...]Em caso de concordância do valor proposto, intime-se a embargante 

para proceder o recolhimento dos honorários, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de se reputar prejudicada a perícia. Recolhido os 

honorários, intime-se o perito nomeado para designação de data para a 

realização da perícia, a qual deverá ser realizada no prazo de 30 (trinta) 

dias a contar da data da intimação. As partes, no prazo comum de 15 

(quinze) dias, poderão indicar assistentes técnicos (devendo informar 

telefone e e-mail para contato do respectivo assistente) e formular 

quesitos. A parte que formular quesito cuja resposta implique trabalho 

excessivamente oneroso deverá se responsabilizar pelo pagamento dos 

honorários correspondentes ao quesito, sob a pena de 

indeferimento.Apresentado o laudo, intimem-se as partes para que no 

prazo comum de quinze dias se manifestem sobre o resultado, mesma 

oportunidade em que deverão providenciar a apresentação de seus 

pareceres técnicos e se manifestarem acerca da necessidade de outras 

provas.Concomitantemente a juntada, e inexistindo outros 

questionamentos das partes, expeça-se alvará de levantamento em favor 

do perito nomeado, o qual deverá apresentar os dados necessários para 

realização do procedimento, sendo certo que no caso de perícia 

inconclusiva ou deficiente, a remuneração inicialmente arbitrada poderá 

ser reduzida (CPC, artigo 465, §5º).Com as providências, e após o 

cumprimento de todos os atos ordinatórios, retornem os autos conclusos 

para análise de produção de demais provas ou eventual julgamento da 

ação.Por fim, proceda-se a Gestora Judiciária o APENSAMENTO dos 

presentes aos autos aos principais.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 256276 Nr: 21654-02.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRO LUCIO MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBSON MIRANDA, CLIFITON TETZLAFF DA 

CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AMARAL 

MAGALHÃES FILHO - OAB:14.425-MT, ALTEMAR DIAS DA GAMA - 

OAB:18322/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:
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 Vistos,

I - Oportunize-se a manifestação das partes quanto a incompatibilidade de 

ritos para cumulação em ação de extinção de condomínio quanto a pedido 

atinente a pretensão indenizatória decorrente de enriquecimento ilicito ante 

suposto recebimento de valores atinentes a locação do bem pelos demais 

proprietários, visto que a extinção de condomínio deve sequir reito próprio, 

observando-se o rito de jurisdição voluntária.

II - Sem prejuízo de tal deliberação, proceda-se a avaliação do imóvel por 

oficial de Justiça, oportunizando-se a manifestação das partes.

III - Após, colha-se manifestação do Ministério Publico e então conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 296922 Nr: 22456-63.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROGERIO JOSE GOUVEIA DE BARROS, JUSTIÇA 

FEDERAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHEFE DA AGENCIA DO INSS EM TANGARÁ 

DA SERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA REDIVO DA COSTA - 

OAB:16663

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

I) Atendidos os requisitos legais e regulamentares, cumpra-se a carta 

precatória, servindo a cópia de mandado.

II) Havendo necessidade de manifestação ou providência a cargo da parte 

interessada, providenciem-se as devidas intimações, com a advertência 

de que, não havendo resposta no prazo de 30 (trinta) dias, será a missiva 

devolvida, independentemente de cumprimento (CNGC, artigo 393).

III) Alcançada a finalidade, ou decorrido o prazo acima referido sem 

resposta, devolva-se à origem, consignadas as homenagens deste Juízo.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 240432 Nr: 8365-02.2017.811.0055

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MICHAEL GILLBERT OLIVEIRA, LUDIMILA PRADO 

TAQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIMAR SILVA DE BRITO, FREDSON DE 

OLIVEIRA GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SOMMER DUTRA - 

OAB:21124/MT, PAMELA GHIOTTE MATEUS - OAB:20453/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUNDHER GOMES DUARTE - 

OAB:OAB/MT 15.334, LUAN EUZÉBIO DEBO ORTH - OAB:OAB/MT 

24.546

 Vistos,

Oportunizo ao executado a comprovação da quitação do financiamento 

pretendido, no prazo de 15 dias..

Comprovada a quitação do financiamento e adimplemento das parcelas 

pendentes do acordo, oportunize-se o exequente para que se manifeste 

sobre carência superveniente e cumprimento substâncial.

Após conclusos

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 109292 Nr: 7931-28.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEDENI LUCAS LOCKS, KMP EMPREENDIMENTOS E 

PARTICIPÁÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, SEDENI LUCAS 

LOCKS, AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA, BANCO 

DO BRASIL S/A, KMP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPÁÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162, LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS - OAB:21936/O, OPSON 

LUISANDRO PULGA BAIOTO - OAB:11133-O/MT, RODRIGO CALETTI 

DEON - OAB:8447-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:MT20495/A, DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162, FABIULA MULLER KOENIG - OAB:22819, GUSTAVO 

RODRIGO GÓES NICOLADELLI - OAB:OAB/PR: 56.918, LUIZ HENRIQUE 

BARBOSA MATIAS - OAB:21936/O

 Vistos,

Considerando-se a informação de que inexistem outras pendências aptas 

a obstar a celebração do alongamento nos termos do FRA.

Intime-se a instituição Financeira para no prazo de 30 dias, agendar data 

para o comparecimento das demais partes em sua agência local para 

celebração do financiamento e liberação dos valores ao segundo 

requerido.

Informada a data e horário intimem-se as demais partes.

Permanecendo a instituição financeira inerte, voltem-me conclusos para 

fixação de preceito cominatório.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 225030 Nr: 14274-59.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSVANIA FATIMA TENUTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Considerando a expressa concordância do exequente (fl. 146), 

proceda-se a expedição de alvará em favor da parte executada, com o 

levantamento dos valores bloqueados via sistema Bacenjud à fl. 76, visto 

que impenhoráveis, nos termos do artigo 833, inciso IV, do Código de 

Processo Civil.

Outrossim, considerando que a Lei n.º 13.340/2016 prevê a suspensão 

das cobranças judicias, inclusive as em curso, visando a celebração de 

liquidações e prorrogações, determino, com fulcro no princípio da 

cooperação, a intimação do exequerente para que apresente os valores 

para liquidação, bem como dos termos para a prorrogação nos moldes da 

Lei n.º 13/340/2016,

 Posteriormente, intime-se pessoalmente a parte executada para que 

procure a agência do banco exequente caso deseje a liquidação ou 

prorrogação do débito na forma proposta pelo exequente.

Certificado o decurso do prazo para a liquidação/prorrogação do débito, 

intime-se o exequente para promover o prosseguimento do feito, com a 

indicação de bens penhoráveis ou o requerimento de diligência para 

garantia da execução, no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 182066 Nr: 24154-46.2014.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REMOPEL RETIFICADORA DE MOTORES E 

PEÇAS LTDA, DECIO RODRIGO FRARE, ALEXANDRE TADEU FRARE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAGOBERTO MARIANO 

BERNARDI - OAB:5052/MT, JOSÉ BERILO DOS SANTOS - OAB:3184/MT, 

JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS - OAB:7072/MT, JULIANO 

HIGINO DA SILVA JÚNIOR - OAB:4045/MT

 Autos n.º 182066

 Vistos,

Assiste razão ao requerido quanto a imprestabilidade dos extratos de fls. 

259/472, visto que destinado a simples verificação de lançamentos não 

possuí indicação de valores de encargos e lançamentos, sendo inclusive 

imprestável para instrução de eventual perícia, contábil.

Assim, determino o desentranhamento de tais documentos, consignando o 

prazo de 30 dias para o autor apresentar relatórios de operações 

similares aos apresentados quanto as operações 498.100.049 (fls. 
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215/224) para as operações objeto dos contratos 132104676, 132107028, 

132108551 e 132110783 referentes ao período compreendidos entre cada 

contratação até a celebração da operação de renegociação objeto do 

titulo executado 498.100.049.

Outrossim, deixo de solicitar a mesma providência em relação ao contrato 

25578, visto que o montante de R$ 12.031,65 não se refere de fato a 

saldo devedor de financiamento BB Giro Rápido e sim de valor creditado 

junto a conta corrente do requerido (25578) na data de 11/6/2013, visando 

o reescalonamento de sua conta corrente que se encontrava devedora e 

sujeita a tarifas atinentes a adiantamento de depositante, que inclusive são 

objeto expresso da cédula executada (fls. 7v).

Com fulcro no princípio da cooperação determino para que além da 

intimação direcionada ao patrono do autor seja encaminhado oficio para a 

agência 1321-8 do Banco do Brasil para que encaminhe os relatórios 

solicitados, devendo o oficio ser instruído com cópia do relatório de fls. 

215/224 visando a orientação da agência quanto aos dados necessários 

para a mínima compreensão da evolução dos débitos repactuados e dos 

encargos efetivamente aplicados em cada uma destas operações.

Após a apresentação dos relatórios e oportunizado o contraditório, 

conclusos para análise quanto a necessidade de realização de pericia 

contábil ou julgamento do feito no estado em que se encontra.

Certificado o decurso do prazo sem apresentação dos relatórios e sendo 

certo que eventual pericia contábil se mostraria prejudicada sem tais 

subsídios, voltem-me conclusos para o julgamento do feito. Intimem-se. 

Cumpra-se

 Tangará da Serra, 28 de junho de 2018

Marcos Terencio Agostinho Pires

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 256986 Nr: 22274-14.2017.811.0055

 AÇÃO: Liquidação Provisória de Sentença pelo Procedimento 

C o m u m - > P r o c e d i m e n t o  d e  L i q u i d a ç ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIO IRIS DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADHEMAR COORRÊA DE MORAIS 

JUNIOR - OAB:23343/O, LUIZ EDUARDO PIROSELI - OAB:23144/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...]É o relato necessário.Fundamento e decido.Processo em ordem, sem 

vícios ou irregularidades pendentes de saneamento, presentes estando os 

pressupostos processuais de existência e de validade da relação 

constituída, bem como as correlatas condições da ação.As partes são 

capazes e estão representadas, e não havendo prejudiciais de mérito a 

serem analisadas, declaro saneado o processo. Fixo como ponto 

controvertido da demanda o montante investido pela parte autora junto à 

empresa requerida.Analisando detidamente os autos constato um 

equivoco de numeração devendo a Secretaria proceder à renumeração a 

partir da fl.392.Destarte, remetam-se os autos ao Cartório Distribuidor, com 

finalidade de retificar a autuação e distribuição, atentando-se a emenda à 

inicial (fls. 247/250) para adequação do valor da causa.Considerando-se a 

imprescindibilidade dos extratos para a apuração do real valor devido ao 

requerente e com fulcro no princípio de cooperação, reitere-se ofício ao 

Juízo da 2ª Vara da Comarca de Rio Branco/AC, solicitando-se os extratos 

em nome do requerente, com o fim de elucidar o quanto foi investido e o 

que já foi adimplido.Com a resposta, oportunize-se manifestação das 

partes, no prazo legal.Após, encaminhe os autos conclusos.Às 

providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 251896 Nr: 18250-40.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE CARLOS MARQUES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A - SICREDI 

OESTE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Beatrys Castanheira - 

OAB:22874/O, SANDRA JANE SCOTTI - OAB:15152/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIR CARLOS CRIVELETTO - 

OAB:4917, LAERCIO FAEDA - OAB:3.589-B OAB/MT, Patricia Aline 

Ramos Ferreira - OAB:7203 OAB/MT

 Vistos em correição,

Cuida-se de ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c 

danos morais ajuizada por José Carlos Marques Pereira em face de Banco 

Cooperativo Sicredi S/A,todos qualificados no encarte processual em 

epígrafe.

Em manifestação de fls. 200/201 as partes informaram que compuseram 

acordo nos autos em epígrafe, em razão disso, pugnaram pela sua 

homologação.

Os autos vieram-me conclusos.

É o sucinto relatório. Fundamento e decido.

Observo que os termos tratados no ajuste entabulado entre as partes 

versam sobre direitos disponíveis. Desse modo, HOMOLOGO POR 

SENTENÇA o inteiro teor do ajuste combinado, para que produza seus 

legais e jurídicos efeitos.

Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma 

do artigo 487, inciso III, alínea “b” c/c artigo 12, §2º, inciso I, ambos do 

Código de Processo Civil.

Honorários advocatícios como acordado e custas remanescentes 

conforme artigo 90 § 3 do Código de Processo Civil.

Prejudicada a perícia, oficie-se ao perito para ciência de sua destituição.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os presentes autos com as 

cautelas e anotações legais.

Publique-se. Intime-se e se cumpra.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 279176 Nr: 8382-04.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: POSTO NORTÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABG TRANSPORTES RODOVIARIO DE 

CARGAS LTDA -EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alan de Almeida Pinheiro da 

Silva - OAB:RO/7495, DAIANE GOMES BEZERRA - OAB:7918, Mirelly 

Vieira Macedo de Almeida - OAB:RO/5174

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONI CEZAR CLARO - 

OAB:20186-O, WAGNER LUIS FRANCIOSI GOMES - OAB:20717-O

 Vistos em correição.

Com fulcro no princípio da cooperação, faculto as partes a especificação 

e justificação das provas que pretendem produzir, bem como a indicação 

dos pontos controvertidos a serem fixados pelo Juízo, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Após, conclusos para saneamento ou eventual julgamento antecipado da 

lide.

Às providências

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 283492 Nr: 11878-41.2018.811.0055

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILSON RODRIGUES DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILENE MARIA TORQUATO 

VILLAR - OAB:7204-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

Cuida-se de pedido alvará judicial ajuizada por Vilson Rodrigues da Cruz 

visando, em linhas gerais, a expedição de autorização judicial para 

transferência do veículo FIAT/UNO Mille Fire Flex placa: NJB 9936 da 

propriedade de Manoel José Lopes, falecido em 26/10/2014.

Em manifestação à fl. 22 postula a parte autora pela desistência da ação, 

nos termos do artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil.

Após, vieram-me os autos conclusos.

É o relato necessário.

 Fundamento e decido.

Inicialmente, com a Sistemática do Código de Processo Civil, “os juízes e 

os tribunais atenderão, preferencialmente, à ordem cronológica de 

conclusão para proferir sentença ou acordão” (art. 12, CPC).

Todavia, excetuam-se à regra os processos que se atentem ao disposto 
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no §2º do artigo 12 do Código de Processo Civil.

Desse modo, o presente feito merece imediato julgamento, haja vista se 

tratar de feito de tramitação prioritária, nos moldes do artigo 12, §2º, inciso 

IV, do Código de Processo Civil.

Posto isso, na forma do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, 

homologo a desistência da ação para declarar extinto o processo sem 

resolução do mérito da causa.

Outrossim, defiro o desentranhamento de todos os documentos originais 

anexos à exordial, devendo os mesmos serem substituídos por cópias que 

serão providenciadas pelo requerente.

Custas finais pelo autor, visto que desiste da ação, nos termos do artigo 

90, caput, do Código de Processo Civil, sendo que tal exigibilidade 

encontra-se suspensa em razão da gratuidade da justiça que deferido 

neste ato. Sem condenação em honorários eis que não angularizada a 

lide.

Publique-se, registre-se, intimem-se e se cumpra.

Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se com as cautelas legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 263864 Nr: 27568-47.2017.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIA FERTIL PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICTOR GUEDIN GINDRI, VANESSA OLIVEIRA 

GINDRI, ÉDIO VARGAS GINDRI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ORIONE NETO - 

OAB:3606/MT, MARCOS ROBERTO VALENTIM - OAB:16.738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

 Cuida-se de ação monitória ajuizada por Via Fértil Produtos 

Agropecuários Ltda em face de Victor Guedin Gindri, Vanessa Oliveira 

Gindri e Édio Vargas Gindri, ambos qualificados no encarte processual em 

epígrafe.

Em manifestação de fls. 99/106, as partes informaram que compuseram 

acordo nos autos em epígrafe, em razão disso, pugnaram pela sua 

homologação.

Os autos vieram-me conclusos.

É o sucinto relatório.

 Fundamento e decido.

Observo que os termos tratados no ajuste entabulado entre as partes 

versam sobre direitos disponíveis. Desse modo, homologo o inteiro teor do 

ajuste combinado, para que produza seus legais e jurídicos efeitos.

Em consequência, com fulcro no artigo 922 do Código de Processo Civil, 

suspenda-se os autos até 28/02/2024, nos moldes do acordo.

Honorários advocatícios como acordado e custas remanescentes 

conforme artigo 90 § 3 do Código de Processo Civil.

Certificado o decurso de prazo para o cumprimento do acordo, intime-se 

as partes para se manifestarem, então, voltem-me os autos conclusos 

para análise da extinção da ação.

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 271116 Nr: 2082-26.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZEU GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARÇAL - 

OAB:13.311-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

 Cuida-se de ação de execução por quantia certa ajuizada por 

Cooperativa de Crédito Rural do Oeste de Mato Grosso - Sicredi em face 

de Elizeu Gonçalves, ambos qualificados no encarte processual em 

epígrafe.

Em manifestação de fls. 62/63 as partes informaram que compuseram 

acordo nos autos em epígrafe, em razão disso, pugnaram pela sua 

homologação.

Os autos vieram-me conclusos.

É o sucinto relatório.

 Fundamento e decido.

Observo que os termos tratados no ajuste entabulado entre as partes 

versam sobre direitos disponíveis. Desse modo, homologo o inteiro teor do 

ajuste combinado, para que produza seus legais e jurídicos efeitos.

Considerando o decurso do prazo para adimplemento do acordo, 

intimem-se desde já as partes para se manifestarem, sendo que a inércia 

será interpretada como cumprido os termos do acordo, devendo os autos 

retornar para análise da extinção.

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 226256 Nr: 15224-68.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS JARDIM DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CATARINO MARQUES DE SENE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONEY MARCOS FERREIRA - 

OAB:10316

 Vistos em correição.

Com fulcro no princípio da cooperação, faculto as partes a especificação 

e justificação das provas que pretendem produzir, bem como a indicação 

dos pontos controvertidos a serem fixados pelo Juízo, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Após, conclusos para saneamento ou eventual julgamento antecipado da 

lide.

Às providências

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 20186 Nr: 3464-16.2002.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NATALINO OLDRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO ASSIS DONIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIAS HORÁCIO DA SILVA - 

OAB:4.816 OAB/MT, ÍTALO JORGE SILVEIRA LEITE - OAB:10.074 

OAB/MT, JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT, RAFAEL 

VASQUES SAMPIERI BURNEIKO - OAB:6797/MT, VIVIANE ANNE 

DIAVAN - OAB:6661/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Inicialmente, proceda-se a intimação pessoal do executado Francisco de 

Assis Donida no endereço em que foi citado (fl. 25), da penhora realizada 

via Bacenjud e Renajud (fls. 176/179), nos termos da decisão de fl. 176, 

sendo que em caso de restar infrutífera a diligência, será considerado 

intimado para todos os efeitos, nos termos do parágrafo 4º, do art. 841 do 

Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo para impugnação do executado, reitere-se a intimação 

do exequente para se manifestar sob os valores penhorados, conforme 

extrato do Sistema Bacenjud à fl. 178/v, bem como do interesse na 

manutenção da penhora do veículo constante no extrato à fl. 179, nos 

termos da decisão de fl. 176/v, fixando o prazo de 15 dias para 

manifestação, sob pena de levantamento e baixa na restrição veicular já 

realizada.

Com a resposta, voltem-me conclusos para deliberação.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 28215 Nr: 2030-84.2005.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÍTALO JORGE SILVEIRA LEITE - 

OAB:10.074 OAB/MT, JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT, 

RODRIGO CALETTI DEON - OAB:8447-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.
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Ante o pedido retro, suspenda-se o feito, nos termos do artigo 921, inciso 

III, § 1º, do Código de Processo Civil, pelo prazo de 01 ano, período em que 

o prazo prescricional ficará suspenso, sem prejuízo de eventual 

impulsionamento pela parte.

Decorrido o prazo supra, e não sendo dado o efetivo prosseguimento ao 

feito pelo exequente, arquive-se o feito, nos termos artigo 921, § 2º, do 

Código de Processo Civil, o qual poderá ser desarquivado a qualquer 

tempo, nos termos do §3º, do referido artigo, consignando que o prazo da 

prescrição intercorrente não mais conservar-se-á suspenso (artigo 921, § 

4º, do CPC).

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 270820 Nr: 1850-14.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ GOMES DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIENE SOARES DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO GOMES PEREIRA - 

OAB:OAB/MT 21073, JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA - OAB:17614-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...]Ante o exposto, homologo a renúncia do crédito e JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, na forma do artigo 487, III, c, do Código de Processo 

Civil.Custas remanescentes pela parte autora cuja exigibilidade 

encontra-se suspensa em razão da gratuidade deferida à fl. 27. Sem 

honorários de sucumbência dada a ausência de contestação.Publique-se, 

registre-se, intimem-se e se cumpra.Preclusas as vias impugnativas, 

arquivem-se com as cautelas legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 15671 Nr: 1772-16.2001.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NATALINO OLDRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO ASSIS DONIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIAS HORÁCIO DA SILVA - 

OAB:4.816 OAB/MT, ÍTALO JORGE SILVEIRA LEITE - OAB:10.074 

OAB/MT, JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT, RAFAEL 

VASQUES SAMPIERI BURNEIKO - OAB:6797/MT, RODRIGO CALETTI 

DEON - OAB:8447-B/MT, VIVIANE ANNE DIAVAN - OAB:6661/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Processo em ordem.

Aguarde-se suspenso.

Decorrido o prazo da suspensão, cumpram-se as demais determinações 

do despacho de fl. 257.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 228434 Nr: 17086-74.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: S. R. PEÇAS AGRICOLAS LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORLANDO MARIUSSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA CRESTANI PALMA - 

OAB:9808/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Compulsando os autos, não vislumbro neste momento a possibilidade de 

intimação por hora certa do executado, eis que as informações obtidas 

pelo Oficial de Justiça é que aquele não mais reside no local diligenciado, 

sendo o possível novo endereço na cidade de Campo Novo do Parecis/MT, 

conforme informação obtida pelo meirinho. Assim, indefiro o pedido de 

intimação por ora certa.

Outrossim, nos termos o parágrafo único do artigo 274, paragrafo único, 

do Código de Processo Civil, incumbe à parte a comunicação do juízo 

quando da modificação, temporária ou definitiva, de seu endereço.

Deste modo, considerando a informação de que o executado Orlando 

Mariussi mudou-se do endereço no qual já havia sido citado sem informar 

ao Juízo da modificação, presume-se, dessa forma, válida as intimações 

dirigidas ao endereço constante dos autos para manifestar quanto o termo 

de penhora à fl. 114 e demais atos processuais, nos termos do parágrafo 

4º, do art. 841 do CPC.

Assim, ante o decurso do prazo para manifestação, proceda-se a 

expedição de mandado de avaliação do imóvel penhorado, expedindo-se o 

necessário ao cumprimento do ato.

Com a juntada do laudo de avaliação, intimem-se as partes para 

manifestação. No mesmo prazo, deverá o exequente manifestar-se quanto 

a adjudicação ou designação de hasta pública.

Por fim, atente-se a Gestora ao cumprimento do despacho de fl. 110, 

devendo oficiar aos demais Juízos com constrição sob o imóvel 

penhorado, nos termos já delineados no despacho retro.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 141157 Nr: 477-55.2012.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRACI ANTUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO CEZAR SANTOS REIS 

- OAB:22096/O, FRANCISMAR SANCHES LOPES - OAB:1708-B/MT, 

LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT, MARIANA FRANCISCA DE 

SOUZA SANCHES - OAB:10938/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

Considerando o pedido retro, remetam-se os autos ao Cartório Distribuidor, 

com finalidade de retificar a autuação e distribuição, notadamente quanto a 

alteração do nome do exequente.

Após, arquive-se o feito, nos termos artigo 921, § 2º, do Código de 

Processo Civil, o qual poderá ser desarquivado a qualquer tempo, nos 

termos do §3º, do referido artigo, consignando que o prazo da prescrição 

intercorrente não mais conservar-se-á suspenso (artigo 921, § 4º, do 

CPC).

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 229775 Nr: 18281-94.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: E. L. IMOBILIARIA E CONSTRUTORA LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ROBERTO MANGALARGA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9925-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON MELLO ROBERTO 

- OAB:8095/MT, Kelly Anayana Bortoluzzi - OAB:10062/MT

 Vistos em correição,

Considerando-se o pedido, defiro a pesquisa de veículos em nome do 

executado via RENAJUD, a qual restou infrutífera, consoante extrato 

anexo.

Por conseguinte, intime-se o exequente para promover o prosseguimento 

do feito, no prazo de 15 (quinze) dias, com a indicação de bens 

penhoráveis ou diligências diversas das já realizada pelo Juízo.

Quedando-se o exequente inerte, e diante da nova sistemática trazida pelo 

Código de Processo Civil, suspenda-se o feito, nos termos do artigo 921, 

inciso III, § 1º, do Código de Processo Civil, pelo prazo de 01 ano, período 

em que o prazo prescricional ficará suspenso, sem prejuízo de eventual 

impulsionamento pela parte.

Decorrido o prazo supra, e não sendo dado o efetivo prosseguimento ao 

feito pelo exequente, arquive-se o feito, nos termos artigo 921, § 2º, do 

Código de Processo Civil, o qual poderá ser desarquivado a qualquer 

tempo, nos termos do §3º, do referido artigo, consignando que o prazo da 

prescrição intercorrente não mais conservar-se-á suspenso (artigo 921, § 

4º, do CPC).

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 191264 Nr: 7750-80.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON INACIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PAN S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEONICE ALVES DE BRITO 

CORREA - OAB:12.075/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT13431/B

 [...]Caso não haja oposição ao valor dos honorários, homologo desde logo 

o valor da proposta, fixando a quantia no montante apresentado pelo 

perito.Considerando-se que o feito trata de matéria amparada pelo Código 

de Defesa do Consumidor, mantenho invertido o ônus da prova por ser o 

autor a parte mais frágil da relação contratual. Como regra, determino que 

a requerida arque com os valores concernentes aos honorários 

periciais.Em momento oportuno, intime-se a requerida para que providencie 

o depósito do montante no prazo de 10 (dez) dias. Feito o depósito, 

comunique-se o perito (por correio eletrônico) para que sejam iniciados os 

trabalhos.O laudo pericial deverá ser entregue em cartório no prazo de 30 

(trinta) dias, contados a partir da data em que o perito for comunicado 

para dar início aos trabalhos. As partes, no prazo comum de 15 (quinze) 

dias, poderão indicar assistentes técnicos (devendo informar telefone e 

e-mail para contato do respectivo assistente) e formular quesitos. A parte 

que formular quesito cuja resposta implique trabalho excessivamente 

oneroso deverá se responsabilizar pelo pagamento dos honorários 

correspondentes ao quesito, sob a pena de indeferimento.Apresentado o 

laudo, intimem-se as partes para que no prazo comum de quinze dias se 

manifestem sobre o resulta¬do, mesma oportunidade em que deverão 

p r o v i d e n c i a r  a  a p r e s e n t a ç ã o  d e  s e u s  p a r e c e r e s 

técnicos.Concomitantemente a juntada, e inexistindo outros 

questionamentos das partes, expeça-se alvará de levantamento em favor 

do perito nomeado, o qual deverá apresentar os dados necessários para 

realização do procedimento, sendo certo que no caso de perícia 

inconclusiva ou deficiente, a remuneração inicialmente arbitrada poderá 

ser reduzida (CPC, artigo 465, §5º).Com as providências, e após o 

cumprimento de todos os atos ordinatórios, retornem os autos conclusos 

para eventual designação de instrução ou julgamento da ação.Às 

providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 208374 Nr: 720-57.2016.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO DE MELLO, CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTODIO DE GODOI MELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB/MT 10050, MARCO ANTONIO 

DE MELLO - OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAPHAEL NEVES COSTA - 

OAB:12.411-A/MT, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 [...].Com a apresentação dos novos cálculos, intimem-se as partes para 

manifestação, fixando prazo de 15 dias para resposta.Em havendo 

concordância do executado, expeça-se alvará para liberação dos valores 

ao exequente e proceda-se ainda a liberação de eventual valor 

remanescente ao executado, devendo as partes informar conta para 

transferência dos numerários.Caso os valores depositados sejam 

inferiores ao debito apurado no novo cálculo, no mesmo prazo, deverá o 

executado efetuar o pagamento da diferença, sob pena de incidência de 

multa de 10% e honorários do cumprimento de sentença também em 10% 

sob o valor remanescente.Após, intime-se o exequente para que se 

manifeste quanto a satisfação do débito perseguido, no prazo de 15 

dias.Decorrido o prazo, efetuada a liberação dos valores, não havendo 

outras irresignações, retornem os autos conclusos para 

sentença.Cumpra-se.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 174608 Nr: 16513-07.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORANDI ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONEXÃO SISTEMAS DE PROTESE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - OAB:17.550/MT, 

WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:OAB/MT 12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

Cuida-se de ação ordinária ajuizada por Orandi Rosa em desfavor de 

Conexão Sistemas de Prótese LTDA., ambos qualificados no encarte 

processual em epígrafe.

Em manifestação de fls. 159/160, as partes informaram que compuseram 

acordo nos autos em epígrafe.

Os autos vieram-me conclusos.

É o relato necessário.

 Fundamento e decido.

Observo que os termos tratados no ajuste entabulado entre as partes 

versam sobre direitos disponíveis. Desse modo, HOMOLOGO POR 

SENTENÇA o inteiro teor do ajuste combinado, para que produza seus 

legais e jurídicos efeitos.

Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma 

do artigo 487, inciso III, alínea “b” c/c artigo 12, §2º, inciso I, ambos do 

Código de Processo Civil.

Eventuais custas e despesas processuais remanescentes divididas 

igualmente entre as partes conforme art. 90 § 2° do Código de Processo 

Civil.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os presentes autos com as 

cautelas e anotações legais.

Publique-se. Intime-se e se cumpra.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 206206 Nr: 19850-67.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOTEAMENTO TARUMA II LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAQUELINE LIBORIO GUIDINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEITON ARAÚJO CARVALHO - 

OAB:MT. 12.842, LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TASSIA DE AZEVEDO BORGES 

TORRES - OAB:12296-MT

 Vistos em correição.

Inicialmente defiro o pedido de fl. 102, concedendo prazo de 15 (quinze) 

dias aos patronos da requerida para juntada de procuração nos autos, 

nos termos do §1º, do art. 104 do CPC, sob pena de desconsideração da 

contestação ofertada.

Visando compatibilizar o andamento do presente feito com os princípios 

que norteiam a nova ordem processual, principalmente, quanto à 

importância de se oportunizar as partes os meios para a composição do 

conflito, designo audiência de tentativa de conciliação para o dia 30 de 

janeiro de 2019, às 13h00min (MT) devendo os autos ser encaminhados 

para o Centro Judiciário de Solução de Conflitos para a realização do ato, 

cuja data fora designada conforme pauta fornecida pelo próprio centro.

Outrossim, não havendo composição, com fulcro no princípio da 

cooperação, faculto as partes a especificação e justificação das provas 

que pretendem produzir, bem como a indicação dos pontos controvertidos 

a serem fixados pelo Juízo, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, conclusos para saneamento ou eventual julgamento antecipado da 

lide.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 245890 Nr: 13429-90.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: S. R. PEÇAS AGRICOLAS LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR ZUFFO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA CRESTANI PALMA - 

OAB:9808/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIANA CRESTANI PALMA - 

OAB:23.195, TASSIA DE AZEVEDO BORGES TORRES - OAB:12296-MT, 

WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA - OAB:10.907/MT

 Vistos em correição.

Cuida-se de cumprimento de sentença de ação monitória ajuizado por S. R. 
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Peças Agrícolas Ltda Me em face de Ademir Zuffo, ambos qualificados no 

encarte processual em epígrafe.

Em manifestação de fl. 65/66 as partes informaram que compuseram 

acordo nos autos em epígrafe, em razão disso, pugnaram pela sua 

homologação.

É o sucinto relatório.

Fundamento e decido.

Observo que os termos tratados no ajuste entabulado entre as partes 

versam sobre direitos disponíveis. Desse modo, homologo por sentença o 

inteiro teor do ajuste combinado, para que produza seus legais e jurídicos 

efeitos.

Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, na forma dos artigos 487, inciso III, b) e 

art. 924 inciso III ambos do Código de Processo Civil.

Honorários conforme acordado e eventuais custas finais pelo executado.

Considerando-se que as partes desistem do prazo recursal, proceda-se 

desde já o cumprimento integral do acordo, arquivando-se posteriormente 

com as anotações e cautelas legais.

Publique-se. Intime-se e se cumpra.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 106280 Nr: 4990-08.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZERBAU INDUSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARGILL AGRÍCOLA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERSON LUIZ WERNER - 

OAB:6298-A, LUCIANA WERNER - OAB:

 Vistos em correição,

Cuida-se de cumprimento de sentença movido por Zerbau Industria de 

Produtos Alimentos LTDA, representado pela Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso como curadora especial, em face de Cargill Agrícola S/A, 

ambos qualificados no encarte processual em epígrafe, objetivando o 

pagamento de condenação em honorários de sucumbência fixado em 

sentença, no valor de R$ 1.500,00.

Devidamente intimado do cumprimento de sentença a executada 

permaneceu inerte, motivo pelo qual foi deferida a penhora de seus ativos 

financeiros via Bacejud, que restou frutífera, conforme extratos e fls. 

193/195.

Em seguida o executado foi intimado da penhora, mantendo-se inerte, 

sendo deferida a liberação dos valores à Defensoria Pública que se 

manifestou postulando a extinção do feito pela satisfação do débito (fl. 

215).

Os autos vieram-me conclusos.

Em seguida, os autos vieram conclusos.

É o relato necessário.

 Fundamento e Decido.

Ocorrendo o cumprimento da obrigação, só cumpre ao Estado Juiz apor ao 

seu crivo para determinar a extinção do feito, visto que atingida a 

finalidade da tutela jurisdicional.

Posto isso, na forma do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO o presente feito pelo pagamento do crédito cobrado.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os presentes autos com as 

cautelas legais.

Eventuais custas finais pela parte executada.

Publique-se, registre-se, intimem-se e se cumpra.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 295132 Nr: 21097-78.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIONE DOS ANJOS SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lennon Nascimento Saad - 

OAB:OAB/SP 386.676

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

O artigo 321 do Código de Processo Civil dispõe que quando a inicial 

“apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de 

mérito” o juiz determinará que o autor a emende, ou complete, no prazo de 

15 (quinze) dias.

No caso dos autos, verifica-se que a parte requerente não colacionou aos 

autos cópia integral da cédula de crédito bancário conforme se constata 

na fl. 20-vº.

Assim, intime-se o autor para sanar as irregularidades no prazo de 15 

(quinze) dias.

Decorrido o prazo sem cumprimento pela parte autora, voltem os autos 

conclusos para extinção do feito, nos termos do artigo 485, inciso I, do 

Código de Processo Civil.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 283470 Nr: 11853-28.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HILDO ALVES CAETANO, ROSA ZANARDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATUFIBRAS COMERCIO DE SUPLEMENTES 

EIRELI, SUL INVESTI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIO 

ABERTO MULTISETORIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA SANCHES 

FERREIRA DE ANDRADE - OAB:OAB/MT- 15.154, JAQUELINE PERES 

LESSI - OAB:15343

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE GARCIA FERRACINI - 

OAB:195685/SP

 Vistos em correição,

Cuida-se de ação ordinária movida por Hildo Alves Caetano representado 

por sua procuradora Rosa Zanardi em face Natufibras Comércio de 

Suplementos Eireli. e Sul Investi-Fundo de Investimento em Direitos 

Creditórios Aberto Multisetorial, todos qualificados no encarte processual 

em epígrafe.

Em manifestação de fls. 91/92, a requerida Sul Investimento-Fundo de 

Investimento em Direitos Creditório Aberto Multisetorial, e o requerente 

compuseram acordo nos autos em epígrafe e em razão disso, pugnaram 

pela sua homologação.

Os autos vieram-me conclusos.

 É o relato necessário.

Fundamento e Decido.

Observo que os termos tratados no ajuste entabulado entre as partes 

versam sobre direitos disponíveis. Desse modo, homologo o inteiro teor do 

ajuste combinado, para que produza seus legais e jurídicos efeitos.

Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

julgo extinto o presente feito, nos termos do art. 487, III, b), do CPC, em 

relação a requerida Sul Invest - Fundo de Investimento em Direitos 

Creditórios Aberto Multisetorial.

Honorários advocatícios conforme acordado e sem custas 

remanescentes, nos termos do art. 90, §3º do CPC.

Considerando que as partes desistem do prazo recursal, homologo-a.

 Assim, proceda-se com o imediato cumprimento dos termos acordados, 

remetendo-se os autos ao Distribuidor para exclusão da requerida Sul 

Investi-Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Aberto Multisetorial 

do polo passivo, nos termos da minuta do acordo.

Por outro lado, considerando a apresentação de contestação pela 

requerida remanescente (fls.102/114), intime-se a parte requerente da 

contestação apresentada para apresentação de impugnação no prazo 

legal.

Apresentada impugnação ou decorrido o prazo, certifique-se e então 

voltem os autos conclusos.

Publique-se, registre-se, intimem-se e se cumpra.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 277057 Nr: 6636-04.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELENICE VALENTINA DA CONCEIÇÃO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO 

BRASIL, BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE BARBOSA 

MATIAS - OAB:21936/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

Considerando as peculiaridades do caso em tela e para evitar 

comprometimento da renda da autora, vez que o valor das custas de uma 

só vez afetaria seu orçamento familiar, concedo a parte autora o 

parcelamento das custas processuais em até seis parcelas iguais e 

sucessivas, nos termos do §6º do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Posto isso, determino o recolhimento da primeira parcela das custas e 

despesas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias. As demais devem 

ser pagas mensalmente, de forma sucessiva, sob pena de revogação do 

benefício.

Procedido o pagamento dos emolumentos da distribuição e da primeira 

parcela das custas processuais, encaminhe os autos conclusos para as 

deliberações necessárias.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 191416 Nr: 7820-97.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ALZENETE DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIVERSO ONLINE SA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA REDIVO DA COSTA - 

OAB:16.663

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSELY CRISTINA MARQUES 

CRUZ - OAB:178930/OAB

 Vistos em correição.

Preliminarmente, proceda-se a materialização das peças constantes do 

recurso de apelação presentes na mídia às fls. 107.

Em seguida, intime-se a autora para ciência do retorno dos autos, bem 

como do pagamento espontâneo realizado pelo requerido à fl. 120.

Em caso de concordância, proceda-se desde já a liberação dos valores 

em favor da parte autora e em seguida, não havendo outros pedidos, 

arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.

Em caso de divergência, renove-se a conclusão para análise.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 25406 Nr: 1518-38.2004.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PENÍNSULA INTERNATIONAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO FANTINATTI DE BRITO, FERNANDO 

FANTINATTI DE BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME AUGUSTO BANA - 

OAB:43045/PR, JOÃO EDUARDO LOUREIRO - OAB:OAB-23863, JOSÉ 

SILVÉRIO SANTA MARIA - OAB:26.571, LEONARDO CESAR BANA - 

OAB:43043/PR, LUIS PERCI RAYSEL BISCAIA - OAB:OAB-24029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Afonso Decanini Neto - 

OAB:OAB/MT 9.123, LUIS FERNANDO DECANINI - OAB:OAB/MT 9.993-B

 Vistos em correição.

Defiro o prazo suplementar de 15 dias para que o exequente informe a 

localização do imóvel para fins de possibilitar à Oficial de Justiça a 

localização e avaliação do imóvel, bem como efetue o recolhimento da 

diligência complementar indicada pela meirinha à fl. 285/v.

Decorrido o prazo concedido, proceda-se a intimação do exequente 

pessoalmente para o cumprimento das diligências supra, sob pena de 

extinção, nos termos do art. 485, §1º do CPC.

Às providências

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 126711 Nr: 5644-24.2010.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEMENTES NOVA FRONTEIRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA HASSE - 

OAB:8689/MT, JEANNE KARLA RIBEIRO - OAB:8367/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISMAR SANCHES 

LOPES - OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 [...]Inicialmente, tramite-se o feito com a prioridade aos demais, em razão 

da condição de idoso de um dos exequentes, conforme art. 1048, I do CPC 

e art. 71 da Lei nº 10.741/2003.Em seguida, intime-se o executado, na 

pessoa de seus advogados, para pagar a dívida, custas e despesas 

processuais, além de honorários advocatícios, no prazo de 15 (quinze) 

dias, a contar da intimação.Fica o executado advertido de que, 

transcorrido o prazo previsto no artigo 523 do CPC sem o pagamento 

voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, independente de 

penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua 

impugnação.Sendo pago o valor pelo executado, nos moldes pleiteados e 

sem contraposições, expeça-se desde já o alvará em favor do exequente, 

atentando-se à Secretaria para os poderes outorgados na 

procuração.Não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo do artigo 523 

do CPC, o débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento) e, 

também, de honorários de advogado de 10% (dez por cento), 

oportunidade em que a parte exequente deverá ser intimada para atualizar 

o valor da dívida, com a inclusão de multa e honorários, se ainda não 

incluída no cálculo, no prazo de 15 (quinze) dias.Outrossim, na 

inexistência de recurso pendente e transcorrido o prazo do artigo 523, 

mediante o recolhimento das respectivas taxas, a parte exequente poderá 

requerer diretamente à Secretaria a expedição de certidão, nos termos do 

artigo 517 do CPC, que servirá também aos fins previstos no artigo 782, 

§3º, do CPC.Destarte, remetam-se os autos ao Cartório Distribuidor, com 

finalidade de retificar a autuação e distribuição, uma vez que o feito passa 

a tramitar como cumprimento de sentença.Às providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 119458 Nr: 9400-75.2009.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELEONOR OGLIARI, CEYLLA CHRYSTHYAN CUSTODIO 

DE GODOI MELLO, MARCO ANTONIO DE MELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB/MT 10050, MARCO ANTONIO 

DE MELLO - OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT

 Vistos em correição,

Cuida-se de cumprimento de sentença movido por Eleonor Ogliari, Ceylla 

Chrysthyan Custodio de Godoi Mello e Marco Antonio de Mello em 

desfavor de Lucas Alves, todos qualificados no encarte processual em 

epígrafe.

Em manifestação de fls. 516/517 e 518/520, as partes informaram que 

compuseram acordo nos autos em epígrafe, em razão disso pugnaram por 

sua homologação.

Os autos vieram-me conclusos.

É o relato necessário.

Fundamento e decido.

Observo que os termos tratados no ajuste entabulado entre as partes 

versam sobre direitos disponíveis. Desse modo, HOMOLOGO o inteiro teor 

do ajuste combinado, para que produza seus legais e jurídicos efeitos.

Eventuais custas e despesas processuais pela parte executada conforme 

disposição do acordo (fl.517 e 519).

Em consequência, com fulcro no artigo 922 do Código de Processo Civil 

suspenda-se os autos até 03/02/2019, nos moldes do acordado.

Decorrido o prazo, para o cumprimento do acordo, Intimem-se as partes 

para se manifestarem, então, voltem-se os autos conclusos para análise 

da extinção ou prosseguimento da ação.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 289016 Nr: 16261-62.2018.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 
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Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOEL LAURENTINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22131/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

Cuida-se de ação de busca e apreensão ajuizada por Banco Honda S/A 

em face de Joel Laurentino da Silva, objetivando o cumprimento de 

contrato de financiamento firmado entre as partes.

Contudo, à fl. 31 postula a parte autora pela desistência da ação.

Após, vieram-me os autos conclusos.

É o relato necessário.

 Fundamento e decido.

Inicialmente, com a Sistemática do Código de Processo Civil, “os juízes e 

os tribunais atenderão, preferencialmente, à ordem cronológica de 

conclusão para proferir sentença ou acordão” (art. 12, CPC).

Todavia, excetuam-se à regra os processos que se atentem ao disposto 

no §2º do artigo 12 do Código de Processo Civil.

Desse modo, o presente feito merece imediato julgamento, haja vista se 

tratar de feito de tramitação prioritária, nos moldes do artigo 12, §2º, inciso 

IV, do Código de Processo Civil.

Não aperfeiçoada a citação, a desistência da ação é possibilidade 

unilateral do autor, como se depreende, em senso contrário, da disposição 

do §4º do artigo 485 do Código de Processo Civil.

Posto isso, na forma do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, 

homologo a desistência da ação para declarar extinto o processo sem 

resolução do mérito da causa.

Deixo de proceder o levantamento da restrição do veículo perante o 

sistema Renajud, visto que não foi realizada qualquer constrição nesse 

sentido.

Custas finais pela requerente, visto que desiste da ação, nos termos do 

artigo 90, caput, do Código de Processo Civil. Sem condenação em 

honorários eis que não angularizada a lide.

Considerando a desistência do prazo recursal, arquivem-se com as 

cautelas legais.

Publique-se, registre-se, intimem-se e se cumpra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 277066 Nr: 6642-11.2018.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, OUTROS 

PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDREA SALVADOR DELIBERALI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCISIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:OAB/MT-4.677, MIKAEL AGUIRRE 

CAVALCANTI - OAB:9247/O, PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - 

OAB:7042/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

 Cuida-se de ação busca e apreensão ajuizada por Cooperativa de Crédito 

de Livre Admissão de Associados Sudoeste de Mato Grosso em face de 

Andrea Salvador Deliberali, ambos qualificados no encarte processual em 

epígrafe.

Em manifestação de fls. 75/77, as partes informaram que compuseram 

acordo nos autos em epígrafe, em razão disso, pugnaram pela sua 

homologação.

Os autos vieram-me conclusos.

É o sucinto relatório.

 Fundamento e decido.

Observo que os termos tratados no ajuste entabulado entre as partes 

versam sobre direitos disponíveis. Desse modo, homologo o inteiro teor do 

ajuste combinado, para que produza seus legais e jurídicos efeitos.

Em consequência, com fulcro no artigo 922 do Código de Processo Civil, 

suspenda-se os autos até 29/08/2021, nos moldes do acordo.

Honorários advocatícios como acordado e custas remanescentes 

conforme artigo 90 § 3 do Código de Processo Civil.

Proceda-se o levantamento da restrição do veículo perante o sistema 

Renajud (fl.68).

Certificado o decurso de prazo para o cumprimento do acordo, intime-se 

as partes para se manifestarem, então, voltem-me os autos conclusos 

para análise da extinção da ação.

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 283013 Nr: 11536-30.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HERÁCLITO GOMES CIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIO FERNANDO ZILIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO CEZAR DOS SANTOS 

REIS - OAB:22.096/MT, FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...]Registre-se, também, a possibilidade de oferecimento de embargos à 

execução, distribuídos por dependência e instruídos com cópias das 

peças processuais relevantes, no prazo de 15 (quinze) dias, contados na 

forma do art. 231 do Código de Processo Civil.Fica(m) o(s) executado(s) 

advertido(s) que a rejeição dos embargos, ou, ainda, inadimplemento das 

parcelas, poderá acarretar na elevação dos honorários advocatícios, 

multa em favor da parte, além de outras penalidades previstas em lei.O 

exequente, por sua vez, deverá ter ciência de que, não localizados o(s) 

executado(s), deverá, na primeira oportunidade, requerer as medidas 

necessárias para a viabilização da citação, sob pena de não se aplicar o 

disposto no artigo 240, §1º, do Código de Processo Civil.Tratando-se de 

pessoa jurídica, deverá, desde logo, providenciar a juntada de certidão de 

breve relato obtida junto à Junta Comercial ou semelhante, diligenciando, 

ainda, perante os cadastros processuais do juízo onde a empresa tem 

sede ou filial.Por fim, registre-se que, independentemente de nova ordem 

judicial, mediante o recolhimento das respectivas taxas, o exequente 

poderá requerer diretamente à Serventia a expedição de certidão, nos 

termos do artigo 828, que servirá também aos fins previstos no artigo 782, 

§3º, todos do Código de Processo Civil.Expedida a certidão, caberá ao 

exequente providenciar as averbações e comunicações necessárias, 

comprovando posteriormente nos autos no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de nulidade, sem prejuízo de eventual responsabilização.Às 

providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 292741 Nr: 19220-06.2018.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUILHERME LIBORIO MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:209.551/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

Compulsando aos autos, verifica-se que o autor, embora devidamente 

intimado para proceder à emenda da petição inicial, deixou de fazê-lo.

Outrossim, a mora é condição de procedibilidade da ação de busca e 

apreensão , nos termos do §2º do artigo 2º do Decreto-Lei n.º 911/69 e 

pode se dar por meio de notificação extrajudicial realizada por Cartório de 

Títulos e Documentos ou por Correios (Aviso de Recebimento) o que não 

se desincumbiu o requerente.

Na hipótese, a notificação foi enviada para o endereço diverso do 

fornecido quando a contração, não restando perfectibilizada, sendo 

necessária a expedição de Aviso de Recebimento para o endereço 

constate do instrumento particular de alienação fiduciária à fl. 25 ou 

protesto do título .

Ante o exposto, com fulcro nos princípios da cooperação e da primazia do 

julgamento do mérito, e ante o requerimento de fls. 38, oportunizo ao 

requerente novo prazo para comprovar da mora do devedor, no prazo de 

30 (trinta) dias, sob pena de indeferimento da inicial.

Em igual prazo deverá efetuar o pagamento de custas referente os 

emolumentos da distribuição e contadoria, nos termos do Provimento n. 

08/2002/CM, conforme certidão de fl. 31.

Por fim, desentranhe a certidão de fl. 41, visto que estranha aos autos, 
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juntando-a a seu respectivo processo (autos n.º 16836-41.2016.811.0055 

– Código n.º 228137).

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 174252 Nr: 16113-90.2014.811.0055

 AÇÃO: Mandado de Segurança com pedido liminar (arts. 1553/51 e 5º, 

LXIX da CF)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE FERREIRA SANTANA FUMERO, ISAURA 

FERREIRA SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO 

GROSSO UNEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DURVAL SOBRAL 

FEITOSA - OAB:28367

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, THIAGO NASCIMENTO DE 

OLIVEIRA - OAB:15256/MT

 Vistos em correição.

Considerando o trânsito em julgado da sentença nos autos em epígrafe (fl. 

126) e sendo certo que a ordem foi devidamente cumprida pela impetrada 

com a apresentação do comprovante de matrícula do impetrante à fl. 64, o 

feito atingiu seu objetivo.

Assim, aguarde-se o prazo de 15 dias em cartório. Nada sendo requerido 

pelas partes, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 143181 Nr: 2674-80.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO JOHN DEERE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERNESTO LUIZ MORBINI, ANGELA MARIA 

BERTINI MORBINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA 

- OAB:17224/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT

 Vistos em correição,

Cuida-se de execução de título extrajudicial ajuizado por Banco John 

Deere S/A em face de Ernesto Luiz Morbini e Angela Maria Bertini Morboni, 

ambos qualificados no encarte processual em epígrafe.

As partes compuseram acordo (fl. 508), que foi devidamente homologado 

(fl. 509).

Por conseguinte, o exequente pugnou pela extinção do feito haja vista o 

cumprimento da obrigação (fl.514).

Em seguida, os autos vieram conclusos.

É o relato necessário. Fundamento e Decido.

O feito comporta imediato julgamento.

Ocorrendo o cumprimento integral da obrigação, só cumpre ao Estado Juiz 

apor o seu crivo para determinar a extinção do feito, visto que atingida a 

finalidade da tutela jurisdicional.

Posto isso, na forma do art. 924, II, do CPC, JULGO EXTINTO o presente 

feito pelo adimplemento da obrigação.

Eventuais custas remanescentes pelos executados

Publique-se, registre-se, intimem-se e se cumpra.

Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se com as cautelas legais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 273699 Nr: 4030-03.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSE DA SILVA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO GARCIA REZENDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elaine Josefa de Souza - 

OAB:17378/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEYSE PEREIRA TELES - 

OAB:28.337/GO, ROGÉRIO PEREIRA TELES - OAB:28337

 [...]Intime-se o perito para apresentar proposta de honorários, no prazo de 

5 (cinco) dias, ficando as partes cientes de que os contatos profissionais, 

o currículo e a documentação do perito se encontram em prontuário 

disponível para consulta em cartório. Havendo escusa, retornem os autos 

conclusos para nova nomeação de perito.Em caso de concordância, 

intimem-se as partes para que no prazo comum de cinco dias, querendo, 

manifestem-se sobre a proposta de honorários. Se ocorrer oposição 

quanto ao valor da proposta de honorários, intime-se o perito para que se 

manifeste a respeito em cinco dias, tornando os autos conclusos a seguir 

para arbitramento. Caso não haja oposição ao valor dos honorários, 

homologo desde logo o valor da proposta, fixando a quantia no montante 

apresentado pelo perito; nesta hipótese, a seguir intime-se a parte 

requerida para que providencie o depósito do montante no prazo de 10 

(dez) dias. Feito o depósito, comunique-se o perito (por correio eletrônico) 

para que sejam iniciados os trabalhos.O laudo pericial deverá ser entregue 

em cartório no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da data em que 

o perito for comunicado para dar início aos trabalhos. Apresentado o 

laudo, intimem-se as partes para que no prazo comum de quinze dias se 

manifestem sobre o resultado, mesma oportunidade em que deverão 

providenciar a apresentação de seus pareceres técnicos e se manifestem 

quanto ao interesse na produção de outras provas.Concomitantemente a 

juntada, e inexistindo outros questionamentos das partes, expeça-se 

alvará de levantamento em favor do perito nomeado, o qual deverá 

apresentar os dados necessários para realização do procedimento, sendo 

certo que no caso de perícia inconclusiva ou deficiente, a remuneração 

inicialmente arbitrada poderá ser reduzida (CPC, artigo 465, §5º).Com as 

providências, e após o cumprimento de todos os atos ordinatórios, 

retornem os autos conclusos para análise de produção de demais provas 

ou eventual julgamento da ação.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 296099 Nr: 21896-24.2018.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO PAN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS CESAR GUILHERME MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:19937

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Consoante certidão de fl. 16, não há notícias nos autos do pagamento de 

custas referente os emolumentos da distribuição e contadoria, nos termos 

do Provimento n. 08/2002/CM.

Assim, nos termos do artigo 321 do Código de Processo Civil, intime-se a 

parte requerente para comprovar a mora do devedor e realizar o 

pagamento da referida taxa no valor de R$ 110,19, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção do feito.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 21104 Nr: 302-76.2003.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS FOCHI, ROQUELINO LUIZ DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROQUELINO LUIZ DE OLIVEIRA - 

OAB:10998

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 Vistos em correição,

Cuida-se de cumprimento de sentença movido por Luiz Carlos Fochi e 

Roquelino Luiz de Oliveira em face de Banco do Brasil S/A, ambos 

qualificados no encarte processual em epígrafe visando o percebimento 

de condenação em honorários de sucumbência (fl. 339).

Realizado o bloqueio e penhora da quantia executada via sistema 

Bacenjud às fls. 382, o executado apresentou impugnação/embargos em 

fls. 395/402 que foi rejeitada liminarmente em razão da sua 

intempestividade (fl. 404), sendo determinado o levantamento dos valores 
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penhorados em favor dos exequentes.

Com a liberação dos alvarás em fls. 408 e 442, os exequentes foram 

intimados, todavia permaneceram inertes conforme certificado à fl. 447.

Os autos vieram-me conclusos.

Em seguida, os autos vieram conclusos.

É o relato necessário.

Fundamento e Decido.

Ocorrendo o cumprimento da obrigação, só cumpre ao Estado Juiz apor ao 

seu crivo para determinar a extinção do feito, visto que atingida a 

finalidade da tutela jurisdicional.

Posto isso, na forma do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO o presente feito pelo pagamento do crédito cobrado.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os presentes autos com as 

cautelas legais.

Eventuais custas finais pela parte executada.

Publique-se, registre-se, intimem-se e se cumpra.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 262026 Nr: 26326-53.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DAYCOVAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIVANILDO MOISES DE ALBUQUERQUE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jamil Alves de Souza - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

Intime-se o requerente pessoalmente para informar endereço para 

cumprimento do mandado de busca e apreensão ou requeira o que 

entender de direito, no prazo de 5 dias, sob pena de extinção, nos termos 

do art. 485, §1º do CPC.

Apresentado novo endereço, expeça-se o competente mandado.

Inerte, retorne os autos conclusos para extinção.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 248192 Nr: 15263-31.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUCIMAR JUNIOR COURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO 

DE OLIVEIRA MATOS - OAB:OAB/MT 16.864A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...]Posto isso, sem mais delongas e considerando tudo mais o que dos 

autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado nestes autos por 

Omini S/A Credito Financiamento e Investimento em desfavor de Jucimar 

Junior Coura, o que faço com fundamento no artigo 3º do Dec. Lei 911/69, 

para o fim de, nos termos dos §§ 4º e 5º do mesmo dispositivo legal, 

confirmar a liminar concedida, consolidando a propriedade e a posse plena 

e exclusiva do requerente sobre o veículo descrito na inicial, julgando 

extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do inciso I do 

artigo 487 do Código de Processo Civil.Cumpra-se o autor o disposto no 

artigo 2º do Dec. Lei 911/69 e oficie-se ao DETRAN, comunicando estar o 

requerente autorizado a proceder a transferência a terceiros que 

indicar.Condeno o requerido nas custas e despesas processuais, bem 

como nos honorários advocatícios em favor do patrono adverso, que 

arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, levando em conta 

especialmente a singeleza da lide, seu caráter repetitivo e a ausência de 

resistência.Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo as 

anotações de estilo, inclusive no Distribuidor e após, cumpra-se a 

presente, em todos seus termos.Proceda-se a baixa da restrição incluída 

à fl. 25.Publique-se. Registre-se. Intime-se e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 263394 Nr: 27283-54.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ SILVA BONFIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA FERREIRA TIBURTINO - 

OAB:328.945/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...]Posto isso, sem mais delongas e considerando tudo mais o que dos 

autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado nestes autos por 

Omini S/A Credito Financiamento e Investimento em desfavor de José Silva 

Bonfim, o que faço com fundamento no artigo 3º do Dec. Lei 911/69, para 

o fim de, nos termos dos §§ 4º e 5º do mesmo dispositivo legal, confirmar 

a liminar concedida, consolidando a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do requerente sobre o veículo descrito na inicial, julgando extinto 

o processo, com resolução do mérito, nos termos do inciso I do artigo 487 

do Código de Processo Civil.Cumpra-se o autor o disposto no artigo 2º do 

Dec. Lei 911/69 e oficie-se ao DETRAN, comunicando estar o requerente 

autorizado a proceder a transferência a terceiros que indicar.Condeno o 

requerido nas custas e despesas processuais, bem como nos honorários 

advocatícios em favor do patrono adverso, que arbitro em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da causa, levando em conta especialmente a 

singeleza da lide, seu caráter repetitivo e a ausência de resistência.Com o 

trânsito em julgado, certifique-se, procedendo as anotações de estilo, 

inclusive no Distribuidor e após, cumpra-se a presente, em todos seus 

termos.Proceda-se a baixa da restrição incluída à fl. 19.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se e Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 233475 Nr: 22291-84.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIR FRANCISCO LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DULCEMARE SANCHES ABADIE, ANTONIO 

MOZART JUNGLES MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO RAMIEW CARVALHO 

SOUZA - OAB:19239 - B, CLEONICE ALVES DE BRITO CORREA - 

OAB:12.075/MT, MARCOS CARDOZO DALTO - OAB:11466

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Vistos,

Considerando-se que os requeridos consitituiram o autor como procurador 

e que a procuração possui clausula em causa própria, intime-se o autor 

para que esclareça qual o obstáculo para a tranferência do bem, 

demonstrando o interesse jurídico da presente demanda.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 233245 Nr: 22113-38.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILBERTO VIER, GILMAR VIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIO ADANIR GIONGO, VALDISNEI JOSÉ 

GIONGO, VIA FERTIL PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA, DARLEY 

GUSTAVO JOSE GIONGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS VIEIRA ALVES - 

OAB:20716-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIANE RAMALHO 

PANNEBECKER - OAB: MT 9189, GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - 

OAB:12642/MT, LUIZ ORIONE NETO - OAB:3606/MT, MARCOS 

ROBERTO DA SILVA VALENTIM - OAB:OAB/MT 17.738

 Vistos,

Considerando-se as peculiaridades do feito que se refere a análise quanto 

a suposta fraude em diversas operaões e partes, reputo adequado ao 

feito o saneamento em audiência, razão pela qual designo audiência para 

o dia 21 de fevereiro de 2019, às 14:00.

Outrossim, visando oportunizar eventual propostas de conciliação 

intime-se os autores para que apresente memória atualizada de seu 

crédito, intimando-se os requeridos do mesmo.
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Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 295851 Nr: 21742-06.2018.811.0055

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAIR FABRICIO, ROZEMAR FABRICIO DE BOLBA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE JOSÉ VERICIMO DE BOLBA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA MARIA LOURENÇO 

PRIETO - OAB:OAB/MT:12383

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

O artigo 321 do Código de Processo Civil dispõe que quando a inicial 

“apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de 

mérito” o juiz determinará que o autor a emende, ou complete, no prazo de 

15 (quinze) dias.

No caso dos autos, verifica-se que conforme certidão de óbito acostada 

em fl. 16/v, o de cujus possui 12 filhos maiores. Dessa forma, em que 

pese a desnecessidade da formação de litisconsórcio ativo de todos os 

herdeiros, para que os requerentes postulem a liberação dos valores 

integrais, devem emendar a inicial para apresentação de anuência dos 

demais herdeiros, nos termos do artigo 1.806 do Código Civil.

Acerca do tema:

ALVARÁ JUDICIAL – PEDIDO DE LEVANTAMENTO DO SALDO EM CONTA 

VINCULADA AO FGTS – PLEITO FORMULADO POR DOIS FILHOS DO "DE 

CUJUS", PORQUANTO TENHA O TERCEIRO RENUNCIADO AO SEU 

QUINHÃO HEREDITÁRIO – DECISÃO QUE DETERMINOU FOSSE A INICIAL 

EMENDADA PARA INCLUSÃO DO RENUNCIANTE NO POLO ATIVO DA 

DEMANDA – DESNECESSIDADE - O PEDIDO DE ALVARÁ É 

PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA E, PARA A SUA 

CONCESSÃO, FAZ-SE NECESSÁRIA A EXPRESSA CONCORDÂNCIA DE 

TODOS OS HERDEIROS COM O PLEITO, O QUE NÃO SE PODE 

CONFUNDIR, NO ENTANTO, COM A NECESSIDADE DE FORMAÇÃO 

LITISCONSÓRCIO ATIVO ENTRE ELES – RENÚNCIA MANIFESTADA 

PERANTE A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO NÃO SE REVESTE DAS 

FORMALIDADES DO ART. 1.806 DO CC – HERDEIRO QUE DEVERÁ 

COMPARECER EM JUÍZO A FIM DE FORMALIZÁ-LA NOS AUTOS, 

VIABILIZANDO A APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE LEVANTAMENTO DO 

SALDO EM CONTA VINCULADA AO FGTS – PRECEDENTE - RECURSO 

PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO (TJSP 21936620220178260000 SP 

2193662-02.2017.8.26.0000, Relator Theodureto Camargo, Data de 

Julgamento: 19/12/2017, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

19/12/2017) Grifo nosso.

Posto isso, concedo a procuradora dos requerentes o prazo de 15 

(quinze) dias, para suprir a falta apontada, sob pena de indeferimento.

Após, voltem os autos conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 296217 Nr: 21947-35.2018.811.0055

 AÇÃO: Tutela Provisória->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: J. K. COMÉRCIO DE MAQUINAS AGRÍCOLAS LTDA -ME, 

JOSÉ SEBASTIÃO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADELMO PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAREN PRISCILA ROCHA - 

OAB:22823/0, Maria Cozer - OAB:23.743/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

Conforme certificado à fl. 31, a parte autora deixou de recolher as custas 

processuais pertencentes ao FUNAJURIS e ao Distribuidor/Contador não 

oficializado.

Assim, nos termos do artigo 321 do Código de Processo Civil, intime-se a 

parte autora para realizar o pagamento das custas relativas ao 

FUNAJURIS, nos termos do Provimento 41/2013-CGJ, emitida no site 

www.tjmt.jus.br, em guia própria, bem como custas referentes aos 

emolumentos da distribuição e contadoria nos termos do Provimento n. 

08/2002/CM, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito.

Após, voltem os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 258118 Nr: 23322-08.2017.811.0055

 AÇÃO: Liquidação Provisória de Sentença pelo Procedimento 

C o m u m - > P r o c e d i m e n t o  d e  L i q u i d a ç ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROLAN RANIERI VILELA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODACIR JOSE DIAS 

CAVALHEIRO - OAB:2159/0mt

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Cuida-se de liquidação de sentença ajuizada por Rolan Ranieri Vilela em 

face Ympactus Comercial Ltda-Me, em que este Juízo indeferiu a petição 

inicial e julgou extinto o processo sem resolução do mérito em razão da 

não comprovação mínima de vinculo negocial junto a requerida e pelo não 

recolhimento das custas e despesas processuais.

Inconformado com a sentença nesses pontos, interpôs apelação (fls. 

56/62). Não houve a apresentação de contrarrazões, ante a não 

angularizada da relação processual.

Após, os autos vieram-me conclusos.

É o relato necessário.

 Fundamento e decido.

Inicialmente, convém deixar desde logo ressaltada a plena possibilidade do 

exercício do juízo de retratação, admitido consoante o §7º do artigo 485 do 

Código de Processo Civil.

Em prosseguimento, mantenho a sentença por seus próprios 

fundamentos.

Outrossim, analisando detidamente aos autos, verifica-se que o 

requerente foi intimado por 3 vezes (fls. 26, 46/47 e 52), para regularizar 

as pendências, todavia deixou de comprovar o vínculo negocial bem como 

de recolher as custas processuais, motivo pelo qual ensejou o 

indeferimento da peça vestibular conforme fundamentos lançados à fl. 55.

Desse modo, justifica-se a extinção da presente ação, uma vez que o 

requerente deu causa ao indeferimento da lide ao não atender a 

determinação de emenda não comprovando a relação jurídica, bem como 

não recolheu as custas do processuais no prazo concedido.

Assim, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, para processamento, análise e julgamento da insurgência.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 296039 Nr: 21879-85.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Monteiro & Figueiredo Monteiro LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO DUNICE PEREIRA 

BRITO - OAB:21822-DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...]O(s) executado(s) deverá(ão) ter ciência de que, nos termos do artigo 

827, §1º, do Código de Processo Civil, em caso de pagamento integral no 

prazo declinado, os honorários advocatícios poderão ser reduzidos pela 

metade.Registre-se, também, a possibilidade de oferecimento de embargos 

à execução, distribuídos por dependência e instruídos com cópias das 

peças processuais relevantes, no prazo de 15 (quinze) dias, contados na 

forma do artigo 231 do Código de Processo Civil.Fica(m) o(s) executado(s) 

advertido(s) que a rejeição dos embargos, ou, ainda, inadimplemento das 

parcelas, poderá acarretar na elevação dos honorários advocatícios, 

multa em favor da parte, além de outras penalidades previstas em lei.O 

exequente, por sua vez, deverá ter ciência de que, não localizados o(s) 

executado(s), deverá, na primeira oportunidade, requerer as medidas 

necessárias para a viabilização da citação, sob pena de não se aplicar o 

disposto no artigo 240, §1º, do Código de Processo Civil.Tratando-se de 

pessoa jurídica, deverá, desde logo, providenciar a juntada de certidão de 

breve relato obtida junto à Junta Comercial ou semelhante, diligenciando, 

ainda, perante os cadastros processuais do juízo onde a empresa tem 

sede ou filial. Por fim, registre-se que, independentemente de nova ordem 

judicial, mediante o recolhimento das respectivas taxas, o exequente 

poderá requerer diretamente à Serventia a expedição de certidão, nos 

termos do artigo 828, que servirá também aos fins previstos no artigo 782, 

§3º, todos do Código de Processo Civil.Expedida a certidão, caberá ao 
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exequente providenciar as averbações e comunicações necessárias, 

comprovando posteriormente nos autos no prazo de 10 dias, sob pena de 

nulidade, sem prejuízo de eventual responsabilização.Às providências. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 295996 Nr: 21841-73.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WELLINTON JOSE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANESSA CORREIA FRANCHINI 

VIEIRA - OAB:10.907/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

Cuida-se de ação de cobrança de seguro DPVAT por invalidez ajuizada 

por Wellinton Jose da Silva em desfavor Seguradora Líder S/A, ambos 

qualificados no encarte processual em epígrafe.

Inicialmente, concedo a parte autora benefícios da gratuidade da justiça, 

nos moldes ditados pelos artigos 98 e seguintes do Código de Processo 

Civil, destacando-se que tal decisão poderá ser revista a qualquer tempo 

em caso de alteração da sua situação.

Nos termos do artigo 334, do Código de Processo Civil, designo audiência 

de tentativa de conciliação para o dia 06 de fevereiro de 2019, às 

14h00min (MT), devendo os autos ser encaminhados para o Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos para a realização do ato, cuja data fora 

designada conforme pauta fornecida pelo próprio centro.

Não obtida à composição ou não comparecendo qualquer das partes a 

audiência, nos termos do artigo 335, inciso I, do CPC, iniciar-se-á o prazo 

para contestação, e quedando-se o requerido inerte, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, conforme artigo 

344, do CPC.

Constatando-se quaisquer das hipóteses previstas nos artigos 350 e 351, 

do CPC, será oportunizado ao autor a manifestação em 15 dias, 

produzindo as provas que entender necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 229216 Nr: 17837-61.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEREIRA E QUIRINO BEZERRA LTDA ME, 

SILVANO QUERINO BEZERRA, VIVIANE PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT, ANDRÉ STUART SANTOS - OAB:10637/MS, 

GUILHERME FREDERICO DE FIGUEIREDO CASTRO - OAB:10647, JOSE 

HENRIQUE DA SILVA VIGO - OAB:17074-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Inicialmente, indefiro diligência junto ao sistema Infojud para busca de bens 

penhoráveis, visto que o processo pende de citação da executada e se 

trata de medida excepcional a quebra de sigilo da parte, sendo necessário 

o esgotamento de diligências para a localização de outros bens.

Por outro lado, com fulcro no princípio da cooperação, promovo diligência 

junto aos sistemas conveniados ao TJMT na tentativa de localização de 

endereço atualizado dos requeridos.

Obtido endereço diverso do que consta nos autos, expeça-se o 

necessário para promover as respectivas citações com as advertências 

legais.

Frustrada a diligência, intime-se o exequente para proceder ao regular 

prosseguimento do feito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Às providências

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 224546 Nr: 13844-10.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO PEREIRA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/PR: 56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT

 Vistos em correição,

Considerando que a Lei n.º 13.340/2016 prevê a suspensão das 

cobranças judicias, inclusive as em curso, visando a celebração de 

liquidações e prorrogações, determino, com fulcro no princípio da 

cooperação, a intimação do exequente para que apresente os valores 

para liquidação, bem como dos termos para a prorrogação nos moldes da 

Lei n.º 13/340/2016,

 Posteriormente, intime-se pessoalmente o executado para que procure a 

agência do banco exequente caso deseje a liquidação ou prorrogação do 

débito na forma proposta pelo exequente.

Certificado o decurso do prazo para a liquidação/prorrogação do débito, 

intime-se o exequente para promover o prosseguimento do feito, com a 

indicação de bens penhoráveis ou o requerimento de diligência para 

garantia da execução, no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 126296 Nr: 5232-93.2010.811.0055

 AÇÃO: Processo de Execução Trabalhista->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AKZO NOBEL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. I. C. DISTRIBUIDORA DE TINTAS E 

MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELZA MEGUMI IIDA - 

OAB:95740/SP, LUCIANA CHADALAKIAN DE CARVALHO - 

OAB:133.551 OAB SP, MÁRIO EDUARDO L. MATIELO - OAB:OAB/SP 

72.905

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LINA PEREIRA LOPES 

GRECCO - OAB:9 304/MT

 Vistos em correição.

Tendo em vista que, pelo momento, não existem os sítios eletrônicos 

mencionados no artigo 257, II, do Código de Processo Civil, autorizo a 

publicação do edital de citação, por intermédio do Diário de Justiça 

Eletrônico (DJe).

Decorridos os prazos de presunção de conhecimento da citação e de 

apresentação da resposta ou pagamento sem providência pelo executado, 

fica desde logo nomeada curadora daquele a Defensoria Pública do 

Estado do Mato Grosso, nos termos do artigo 72, parágrafo único, do 

Código de Processo Civil, para apresentação das defesas.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 197332 Nr: 12661-38.2015.811.0055

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO VIEIRA, RITA CASTELLI VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MULTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONI CEZAR CLARO - 

OAB:20186-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVARISTO ARAGÃO SANTOS 

- OAB:OAB/PR 24.498, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:OAB/MT14469-A, TERESA CELINA ARRUDA ALVIM WANBIER - 

OAB:

 Vistos em correição,

I - Intimem-se as partes para que, no prazo de 30 (trinta) dias, requeiram o 

que entenderem necessário para o cumprimento do julgado e recolhimento 

de eventuais custas pendentes, nos termos em que foram distribuídas em 

razão de sucumbência.

II - Permanecendo silentes as partes, arquive-se, averbando eventuais 

pendências ao recolhimento de custas.

III - Intime(m)-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 184748 Nr: 2493-74.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OGENIO DA SILVA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA - 

OAB:17614-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:OAB/MT 3.056

 Vistos em correição. Reitere-se a intimação da instituição financeira 

requerida nos termos do despacho de fl.98, para apresentação das 

informações requisitadas, colacionando-se o prazo de 10 dias para 

resposta, sob pena de reputar indevida a exclusão da cártula do cheque 

do Sistema CCF. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, renove-se 

a conclusão para saneamento ou julgamento antecipado do feito. Às 

providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 197894 Nr: 13070-14.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANICE RIBEIRO DE OLIVEIRA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FACULDADE DE TECNOLOGIA E CIÊNCIA - 

FTC, INSTITUTO MANTENEDOR DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA, 

LADEIA TRETTEL E DRUMOND LTDA, UNIVERSIDADE DE SANTO AMARO 

UNISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT, Vivian Carla Dos Santos Zuchetto - 

OAB:5.258/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA PASSAMANI DE 

OLIVEIRA - OAB:17758-O, CLAUDIO ANDRÉ MARINHO GRAMARIN - 

OAB:14551-B, HERNANI LOPES DE SÁ NETO - OAB:OAB/BA 15.502, 

LISE SANTOS AGUIAR - OAB:BA 20.801, MARCELA CASTEL 

CAMARGO - OAB:OAB/SP 146.771, MARIANA ROSA GOLBERTO 

MENEZES - OAB:OAB/MT 16.155, NATÁLIA CARGNIN QUATRIN - 

OAB:17.737/MT, RODRIGO BORGES VAZ DA SILVA - OAB:OAB/BA 

15462

 Vistos em correição.

Intime-se a patrona dos herdeiros subscritora da peça de fls.422 para dar 

prosseguimento ao feito, procedendo a habilitação do espólio em caso de 

abertura de inventário ou, em caso negativo, dos herdeiros da de cujus, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito sem 

resolução de mérito, nos termos do artigo 313, §2º, II, do CPC.

Decorrido o prazo, inerte, intimem-se a herdeira pessoalmente no 

endereço indicado à fl. 423 e os demais herdeiros da falecida via edital, 

para se habilitarem nos autos.

Apresentada a habilitação, intimem-se os requeridos nos termos do art. 

690 do CPC e em seguida retornem os autos conclusos para deliberação.

Decorridos os prazos, sem manifestação, voltem-me conclusos para 

extinção.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 194516 Nr: 10527-38.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G. E. INDUSTRIA E COMERCIO DE BIOMASSAS 

LTDA-ME, EDSON WALTER CAVALARI, GERSON RODRIGUES 

GONÇALVES, AMALIA BERBEL HERNANDES CAVALARI, MARILDA 

CELESTINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Vistos em correição.

Considerando que o cálculo apresentado pelo requerente não é possível 

auferir o valor total do débito, tendo em vista que a tarja de autenticação 

do PEA se sobrepôs a tal campo, determino que o exequente proceda 

nova juntada dos cálculos com a visibilidade do campo mencionado e do 

valor total do débito, sob pena de indeferimento do pedido retro.

 Com a juntada do cálculo, renove-se a conclusão.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 274352 Nr: 4496-94.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ MARCIO RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANA ALBERTO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO DE SOUZA - 

OAB:22.523-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

Cuida-se de ação de locupletamento ilícito ajuizada por José Marcio Ribeiro 

em face de Luciana Alverto Nascimento, ambos qualificados no encarte 

processual em epígrafe.

Em manifestação de fls. 45/47 as partes informaram que compuseram 

acordo nos autos em epígrafe, em razão disso, pugnaram pela sua 

homologação.

Os autos vieram-me conclusos.

É o sucinto relatório.

 Fundamento e decido.

Observo que os termos tratados no ajuste entabulado entre as partes 

versam sobre direitos disponíveis. Desse modo, homologo por sentença o 

inteiro teor do ajuste combinado, para que produza seus legais e jurídicos 

efeitos.

Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

julgo extinto o processo com resolução de mérito, na forma do artigo 487, 

inciso III, alínea “b” c/c artigo 12, §2º, inciso I, ambos do Código de 

Processo Civil.

Custas remanecentes conforme artigo 90 § 2 do Código de Processo Civil.

Oficie-se a Secretaria de Estado de Gestão para que inclua na folha de 

pagamento da servidora requerida o desconto de R$ 850,00 mensais 

distribuídos em 41 parcelas a ser transferido para a conta corrente do 

requerente José Marcio Ribeiro, CPF nº 570.271.371-00, Banco Bradesco 

237, conta corrente nº 18.88-3, , Agênica 1249-1, nos termos da clausula 

sexta, paragrafo primeiro (fl. 46).

Após o desconto da primeira parcela com o repasse ao requerente, resta 

autorizada o desentranhamento, nos termos da decisão à fl.38 e cláusula 

sétima do acordo em epígrafe (fl. 46).

 Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se com as cautelas legais.

Publique-se. Intime-se e se cumpra.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 288311 Nr: 15757-56.2018.811.0055

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIDIOMAR FRANCISCO VIEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19.077-A

 [...]Posto isso, na forma do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo 

Civil, julgo extinto o processo sem resolução do mérito, em razão da perda 

superveniente do objeto.Custas e despesas pelo autor, cuja exigibilidade 

encontra-se suspensa tendo em vista a assistência judiciaria gratuita que 

defiro neste ato.Ante a inexistência de angularização processual, deixo de 

promover a condenação de honorários advocatícios.Publique-se, 

registre-se, intimem-se e se cumpra.Preclusas as vias impugnativas, 

arquivem-se com as cautelas legais.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 145090 Nr: 4751-62.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO MARCIO CHRIST

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PAN S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR DEMETRIO - OAB:15904/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:OAB/MT 18.473-A, MOISÉS BATISTA DE SOUZA - 

OAB:21442-A/MT

 Vistos em correição,

Cuida-se de cumprimento de sentença movido por Roberto Marcio Christ 

em face de Banco Pan S/A, ambos qualificados no encarte processual em 

epígrafe.

Recebido o cumprimento de sentença, o executado efetuou o pagamento 

do débito perseguido conforme comprovante de depósito as fls. 154/155. 

Devidamente intimado, o exequente concordou com os valores 

depositados e pugnou pelo levantamento dos valores e extinção do feito.

Em seguida, após a expedição do alvará os autos vieram conclusos.

É o relato necessário.

Fundamento e Decido.

O feito comporta imediato julgamento.

Ocorrendo o cumprimento da obrigação, só cumpre ao Estado Juiz apor ao 

seu crivo para determinar a extinção do feito, visto que atingida a 

finalidade da tutela jurisdicional.

Posto isso, na forma do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO o presente feito pelo adimplemento da obrigação.

Eventuais custas finais pela parte executada.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os presentes autos com as 

cautelas legais.

Publique-se, registre-se, intimem-se e se cumpra.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 189805 Nr: 6576-36.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROZENE MARIA SALGADO STOPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRESSA GABRIELA KNOPF 

DOS SANTOS SILVA - OAB:20.648

 Vistos em correição.

Considerando que as partes pugnaram pela realização de audiência para 

tentativa de conciliação, designo nova data de realização da audiência de 

conciliação para o dia 06 de fevereiro de 2019 às 15h00min (MT), devendo 

os autos ser encaminhados para o Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos para a realização do ato, permanecendo as demais 

determinações de fls. 120.

Intimem-se as partes, expedindo-se o necessário para o cumprimento do 

ato.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 143690 Nr: 3234-22.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIRAM MIDORI MAEDA, JOSE FABIO PANTOLFI 

FERRARINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM NORDESTE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE FABIO PANTOLFI 

FERRARINI - OAB:14.864

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:OAB/MT 16846 A, RUBENS GASPAR SERRA - 

OAB:119859

 Vistos em correição,

Cuida-se de cumprimento de sentença movido por Miram Midori Maeda e 

José Fábio Pantolfi Ferrarini em face Tim Nordeste S/A, todos qualificados 

no encarte processual em epígrafe, visando o percebimento por 

condenação em danos morais e honorários e sucumbência.

Devidamente intimado do cumprimento de sentença o executado 

permaneceu inerte motivo pelo qual deferiu-se o pedido de realização de 

penhora via Bacenjud (fl. 277).

Em seguida o executado realizou pagamento extemporâneo de valor a 

menor (fl. 285).

Em razão da ausência de impugnação deferiu-se a liberação dos valores 

bloqueados via Bacenjud ao exequente e a devolução do pagamento 

extemporâneo ao executado que foram efetivados conforme alvará 

devidamente assinados em fls. 311/313.

Intimadas, ambas as partes permaneceram inertes.

Em seguida, os presentes autos vieram conclusos.

É o relato necessário.

Fundamento e Decido.

Ocorrendo o cumprimento da obrigação, só cumpre ao Estado Juiz apor ao 

seu crivo para determinar a extinção do feito, visto que atingida a 

finalidade da tutela jurisdicional.

Posto isso, na forma do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, 

julgo extinto o presente feito pelo pagamento do crédito cobrado.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os presentes autos com as 

cautelas legais.

Eventuais custas e despesas remanescentes pela parte executada.

Publique-se, registre-se, intimem-se e se cumpra.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 137682 Nr: 8049-96.2011.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITELVINO HOFFMAN, ADVOCACIA ITELVINO HOFFMAN 

S/C

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARLEI IVETE NEUMANN BULOW

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEVERSON CAPUANO DE 

OLIVEIRA - OAB:5914-B, ITELVINO HOFFMAN - OAB:3441/MT, RAFAEL 

VASQUES SAMPIERI BURNEIKO - OAB:6797/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...]Posto isso, por não promover os atos e diligências que lhe competia, o 

exequente abandonou a causa por prazo superior ao previsto em lei, 

mesmo após ser intimado pessoalmente via carta intimação pelo correio, 

motivo pelo qual JULGO EXTINTO O PROCESSO sem resolução do mérito 

da causa, com fulcro no artigo 485, inciso III, do Código de Processo 

Civil.Custas remanescentes pelo requerente. Sem honorários de 

sucumbência.Proceda-se ainda com o levantamento das penhoras às fls. 

66/67, expedindo-se o necessário.Publique-se, registre-se, intimem-se e 

se cumpra.Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se com as cautelas 

legais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 123786 Nr: 2820-92.2010.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERTILIZAR AGRICULTURA DE PRECISÃO E 

REFLORESTAMENTO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TARCISIO HORN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO HENRIQUE 

SANCHES DA COSTA - OAB:12989/MT

 Vistos em correição,

Cuida-se de execução de título extrajudicial ajuizada por Fertilizar 

Agricultura de Precisão e Reflorestamento Ltda em face de Tarcisio Horn, 

todos qualificados no encarte processual em epígrafe.

As partes compuseram acordo (fls. 226/227), que foi devidamente 

homologado (fl. 229).

Por conseguinte o exequente informou o cumprimento da obrigação 

(fl.235).

Em seguida, os autos vieram conclusos.

É o relato necessário. Fundamento e Decido.

Ocorrendo o cumprimento integral da obrigação, só cumpre ao Estado Juiz 

apor o seu crivo para determinar a extinção do feito, visto que atingida a 

finalidade da tutela jurisdicional.

Posto isso, na forma do art. 924, II, do CPC, JULGO EXTINTO o presente 

feito pelo pagamento das notas promissórias.

Custas remanescentes pelo executado.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103873/12/2018 Página 353 de 948



Proceda-se o levantamento da penhora de fl 56 referente ao imóvel 

inscrito na matrícula nº 2536, expedindo-se o necessário.

Publique-se, registre-se, intimem-se e se cumpra.

Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se com as cautelas legais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 226552 Nr: 15448-06.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIDIOMAR FRANCISCO VIEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Vistos em correição.

Cuida-se de ação de execução de título extrajudicial ajuizado por 

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do sudoeste de 

Mato Grosso em face de Lidiomar Francisco Vieira da Silva, ambos 

qualificados no encarte processual em epígrafe.

Em manifestação de fl. 83/85 as partes informaram que compuseram 

acordo nos autos em epígrafe, em razão disso, pugnaram pela sua 

homologação.

É o sucinto relatório.

Fundamento e decido.

Observo que os termos tratados no ajuste entabulado entre as partes 

versam sobre direitos disponíveis. Desse modo, homologo por sentença o 

inteiro teor do ajuste combinado, para que produza seus legais e jurídicos 

efeitos.

Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

julgo extinto o processo de execução, na forma dos artigos 487, III, b) e 

924, ambos do Código de Processo Civil.

Custas remanescentes conforme artigo 90 § 3 do Código de processo 

Civil.

Considerando-se que as partes desistem do prazo recursal, proceda-se 

desde já o cumprimento integral do acordo, arquivando-se posteriormente 

com as anotações e cautelas legais.

Publique-se. Intime-se e se cumpra.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 160002 Nr: 9454-02.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEIR APARECIDO DOS SANTOS EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT

 Vistos em correição.

Inicialmente, defiro a liberação dos valores bloqueados à fl. 183/v, em 

favor da instituição indicada pelo Ministério Público, nos termos da cota 

ministerial à fl. 184.

Deverá a entidade ser intimada da liberação dos valores, bem como para 

comprovar a destinação dos recursos percebidos nestes autos.

Outrosim, considerando o requerimento do exequente à fl. 184 e 190, 

intime-se o executado para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, 

no termos do inciso I do §1º do artigo 876 do Código de Processo Civil 

quanto o pedido de adjudicação dos bens.

Decorrido o prazo do executado sem apresentação de impugnações, 

defiro a adjudicação dos bens penhorados às fls. 176/178, no valor 

atribuído em avaliação (fls. 176/177), nos termos do que dispõe o artigo 

876 do Código de Processo Civil, devendo ser expedido o respectivo auto 

e o mandado de entrega ao adjudicante.

Expedido o auto de adjudicação, intime-se a parte exequente para que 

promova o regular prosseguimento do feito, com apresentação de planilha 

atualizada do débito, compensando-se os valores dos bens adjudicados e 

penhorados via Bacenjud já liberados em favor do exequente e requeira o 

que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Informada a satisfação do débito perseguido, retornem os autos 

conclusos para sentença.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 147432 Nr: 7224-21.2012.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE SIDNEI JOAO COLLA, PEROLITA 

SCHERER COLLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT, FRANCIELLEN DE OLIVEIRA TRETTEL - OAB:14337/MT, 

RICARDO AUGUSTO BARBOSA - OAB:10061/MT

 Vistos em correição,

Intime-se o autor para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar memória 

atualizada do débito para fins de instruir o pedido de fl. 175, tendo em vista 

que a última atualização ocorreu em 2011, fl.28.

Após, voltem os autos conclusos para análise.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 255163 Nr: 20805-30.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO HENRIQUE ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDA AUGUSTA SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO GOMES PEREIRA - 

OAB:OAB/MT 21073, JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA - OAB:17614-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 [...]É o relato necessário.Fundamento e decido.Processo em ordem, sem 

vícios ou irregularidades pendentes de saneamento, presentes estão os 

pressupostos processuais de existência e de validade da relação 

constituída, bem como as correlatas condições da ação.As partes são 

capazes e estão representadas, e não havendo prejudiciais de mérito a 

serem analisadas, declaro saneado o processo.Fixo como ponto 

controvertido da demanda: I) a existência de eventual dano moral e 

material; II) extensão dos danos eventualmente sofridos pelo requerente; 

III) responsabilidade pelos eventuais danos; IV) quantum 

indenizatório.Considerando que a matéria fática permite ampla dilação 

probatória, defiro a produção de prova oral das testemunhas arroladas e a 

colheita do depoimento pessoal da parte.Para tanto, designo o dia 08 de 

fevereiro de 2019, às 14h00min (MT) para ter lugar a audiência de 

conciliação, instrução e julgamento.Consigo que as partes já apresentaram 

rol de testemunhas às fls. 08 e 150V, devendo os patronos se atentarem 

as diligências e prazos postos no artigo 455, do Código de Processo 

Civil.Intimem-se pessoalmente as partes para comparecimento na 

audiência, sob pena de aplicação das sanções previstas no §1º do artigo 

385 do Código de Processo Civil.Caso haja carta precatória a ser 

expedida, o prazo para cumprimento é de 60 (sessenta) dias, 

providenciando a parte interessada as quantias para as despesas 

necessárias, bem como o cumprimento, sob pena de se declarar 

encerrada a instrução.Sem prejuízo das deliberações supra, 

oportunize-se contraditório quanto ao documento colacionado aos autos 

às fls. 151/155, no prazo de 15 (quinze) dias.Dê-se ciência aos nobres 

patronos judiciais.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 296646 Nr: 22296-38.2018.811.0055

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEIVA NOVELLO ARGENTA, GLOBAL AMBIENT 

INCORPORADORA E AGROPECUÁRIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE BARBOSA 

MATIAS - OAB:21936/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

O artigo 321 do Código de Processo Civil dispõe que quando a inicial 
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“apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de 

mérito” o juiz determinará que o autor a emende, ou a complete, no prazo 

de 15 dias.

No caso dos autos, há indícios de que os embargantes possuem 

condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento 

próprio e de sua família e/ou de seu funcionamento regular.

Assim, considerando os elementos indicados, o objeto discutido nos autos 

e as provas constituídas nos autos, intimem-se os embargantes para 

comprovarem que não possuem condições de arcas com as custas, as 

despesas processuais e honorários advocatícios, na forma da lei, em 

razão do pedido de gratuidade da justiça postulado na presente ação 

(CPC, artigo 99, §2º).

Em igual prazo, deverá a embargante Neiva Novello Argenta colacionar 

aos autos comprovante de endereço.

Ressalta-se, outrossim, que nada obsta a parte embargante pugnar pelo 

parcelamento das despesas processuais, assim como nos autos n.º 

6327-80.2018.811.0055 – Código n.º 276702.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 285167 Nr: 13209-58.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEIVA NOVELLO ARGENTA, GLOBAL 

AMBIENT INCORPORADORA E AGROPECUÁRIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ HENRIQUE BARBOSA 

MATIAS - OAB:21936/O

 Vistos,

Considerando-se as argumentações postas pelo exequente à fl. 99, 

intime-se a parte executada Global Ambient Incorporadora e Agropecuária 

Ltda. para que colacione aos autos comprovante de anuência do sócio 

Rodrigo Caletti Deon (Piracanjuba Participações Ltda.), bem como cópia 

atualizada da matrícula do imóvel indicado à penhora, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Após, oportunize-se manifestação do exequente, em igual prazo.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 256476 Nr: 21835-03.2017.811.0055

 AÇÃO: Liquidação Provisória de Sentença pelo Procedimento 

C o m u m - > P r o c e d i m e n t o  d e  L i q u i d a ç ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONAS SILVA DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODACIR JOSE DIAS 

CAVALHEIRO - OAB:2159/0mt

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRO TEIXEIRA 

RODRIGUES - OAB:3406/AC, HORST VILMAR FUCHS - OAB:OAB/ES 

12.529

 Vistos em correição,

Cuida-se de liquidação de sentença ajuizada por Jonas Silva dos Reis em 

desfavor de Ympactus Comercial Ltda., ambos qualificados no encarte 

processual em epígrafe, objetivando o recebimento do valor de R$ 

2.907,00 (dois mil novecentos e sete reais), devidamente atualizado, 

referente a ativação de contas Family.

 Com a inicial vieram os documentos de fls. 14/33.

Instado a regularizar o feito (fl. 34) a parte requerente colacionou aos 

autos os documentos de fls. 37/54.

Recebida a inicial, foi deferida a gratuidade da justiça e determinou-se a 

citação da empresa requerida e o encaminhamento de ofício ao Juízo da 2ª 

Vara da Comarca de Rio Branco/AC, solicitando-se os extratos em nome 

do requerente (fl. 55).

Apesar de devidamente citada (fl. 60), a empresa requerida se quedou 

inerte (fl. 62).

Instado (fl. 63), o requerente postulou pela e a procedência dos pedidos 

concomitantemente expedição de alvará para levantamento de valores 

pleiteados (fl. 65).

Após os autos vieram-me conclusos.

É o relato necessário.

Fundamento e decido.

Processo em ordem, sem vícios ou irregularidades pendentes de 

saneamento, presentes estando os pressupostos processuais de 

existência e de validade da relação constituída, bem como as correlatas 

condições da ação.

As partes são capazes e estão representadas, e não havendo 

prejudiciais de mérito a serem analisadas, declaro saneado o processo.

 Fixo como ponto controvertido da demanda o montante investido pela 

parte autora junto à empresa requerida.

Considerando-se a imprescindibilidade dos extratos para a apuração do 

real valor devido ao requerente e com fulcro no princípio de cooperação, 

reitere-se ofício ao Juízo da 2ª Vara da Comarca de Rio Branco/AC, 

solicitando-se os extratos em nome do requerente, com o fim de elucidar o 

quanto foi investido e o que já foi adimplido.

Com a resposta, oportunize-se manifestação das partes, no prazo legal.

Após, encaminhe os autos conclusos.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 255052 Nr: 20709-15.2017.811.0055

 AÇÃO: Liquidação Provisória de Sentença pelo Procedimento 

C o m u m - > P r o c e d i m e n t o  d e  L i q u i d a ç ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS CORDEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARMEN LUCIA MENDES 

ARAUJO OLYNTHO - OAB:22510/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRO TEIXEIRA 

RODRIGUES - OAB:3406/AC, HORST VILMAR FUCHS - OAB:OAB/ES 

12.529

 Vistos em correição,

Cuida-se de liquidação de sentença ajuizada por Marcos Cordeiro em 

desfavor de Ympactus Comercial Ltda., ambos qualificados no encarte 

processual em epígrafe, objetivando o recebimento do valor de R$ 

3.000,00 (três mil reais), devidamente atualizado, referente a ativação de 

contas Family.

 Com a inicial vieram os documentos de fls. 13/33.

Instado a regularizar o feito (fls. 34/35) a parte requerente colacionou aos 

autos os documentos de fls 37/45.

Recebida a inicial, deferiu-se a gratuidade da justiça e determinada a 

citação da empresa requerida e o encaminhamento de ofício ao Juízo da 2ª 

Vara da Comarca de Rio Branco/AC, solicitando-se os extratos em nome 

do requerente (fl. 46).

Apesar de devidamente citada (fl. 51), a empresa requerida se quedou 

inerte (fl. 53).

Instado (fl. 55), o requerente postulou pelo julgamento antecipado com 

decretação de revelia e a procedência dos pedidos (fl.56/58).

Após os autos vieram-me conclusos.

É o relato necessário.

Fundamento e decido.

Processo em ordem, sem vícios ou irregularidades pendentes de 

saneamento, presentes estando os pressupostos processuais de 

existência e de validade da relação constituída, bem como as correlatas 

condições da ação.

As partes são capazes e estão representadas, e não havendo 

prejudiciais de mérito a serem analisadas, declaro saneado o processo.

 Fixo como ponto controvertido da demanda o montante investido pela 

parte autora junto à empresa requerida.

Considerando-se a imprescindibilidade dos extratos para a apuração do 

real valor devido ao requerente e com fulcro no princípio de cooperação, 

reitere-se ofício ao Juízo da 2ª Vara da Comarca de Rio Branco/AC, 

solicitando-se os extratos em nome do requerente, com o fim de elucidar o 

quanto foi investido e o que já foi adimplido.

Com a resposta, oportunize-se manifestação das partes, no prazo legal.

Após, encaminhe os autos conclusos.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 203936 Nr: 17892-46.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103873/12/2018 Página 355 de 948



TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLINICA SANTA LUZIA S/C LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VILSON SOARES FERRO - 

OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13.245-A/MT

 Vistos em correição,

Compulsando os autos, verifica-se que o acórdão à fl. 958 determinou o 

rateio em 50 % para cada parte das custas e honorários de sucumbência. 

Outrossim, os honorários foram reduzidos ao patamar de 10% do valor 

atualizado da causa, conforme acórdão em embargos de declaração às 

fls. 971/974.

Assim, inviável a imputação da condenação da integralidade dos 

honorários de sucumbência somente a parte requerida, devendo o 

exequente emendar o pedido para o cumprimento de sentença de 50% 

dos honorários que lhes são devidos.

Com a emenda, retornem os autos conclusos para análise.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 209536 Nr: 1672-36.2016.811.0055

 AÇÃO: Liquidação por Artigos->Procedimento de Liquidação->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA XAVIER MATUMOTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALTEMAR DIAS DA GAMA - 

OAB:18322/MT, ODACIR JOSE DIAS CAVALHEIRO - OAB:2159/0mt

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HORST VILMAR FUCHES - 

OAB:12529/ES

 [...]Com a inicial vieram os documentos de fls. 09/17.Instado a regularizar 

o feito (fls. 18, 24, 52, 60) a parte requerente colacionou aos autos os 

documentos de fl. 23, 29/33, 45/50, 54, 57/59, 64/113.Recebida a inicial, foi 

deferida a gratuidade da justiça e determinada a citação da empresa 

requerida e o encaminhamento de ofício ao Juízo da 2ª Vara da Comarca 

de Rio Branco/AC, solicitando-se os extratos em nome do requerente (fl. 

124).Apesar de devidamente citada (fl. 135), a empresa requerida se 

quedou inerte (fl. 136).Instado (fl. 138), o requerente postulou pela 

decretação de revelia e a procedência do pedido concomitantemente 

expedição de alvará para levantamento de valores pleiteados (fls. 

139/140).Após os autos vieram-me conclusos.É o relato 

necessário.Fundamento e decido.Processo em ordem, sem vícios ou 

irregularidades pendentes de saneamento, presentes estando os 

pressupostos processuais de existência e de validade da relação 

constituída, bem como as correlatas condições da ação.As partes são 

capazes e estão representadas, e não havendo prejudiciais de mérito a 

serem analisadas, declaro saneado o processo. Fixo como ponto 

controvertido da demanda o montante investido pela parte autora junto à 

empresa requerida.Considerando-se a imprescindibilidade dos extratos 

para a apuração do real valor devido ao requerente e com fulcro no 

princípio de cooperação, reitere-se ofício ao Juízo da 2ª Vara da Comarca 

de Rio Branco/AC, solicitando-se os extratos em nome do requerente, com 

o fim de elucidar o quanto foi investido e o que já foi adimplido.Com a 

resposta, oportunize-se manifestação das partes, no prazo legal.Sem 

prejuízo das deliberações supra intime-se o requerente para colacionar 

aos autos cópia do acordão e a certidão do trânsito em julgado da ação 

que se pretende liquidar para fins de regularização do título executivo, 

indispensável à pretensão do autor.Após, encaminhe os autos 

conclusos.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 296636 Nr: 22278-17.2018.811.0055

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LORIVAL RICCI JUNIOR, FABIANI NENEGUELLO RICCI, 

ANGELA MALFISA RICCI, ANTONIO GIRARDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO PEDROZA, JACIANA DE TAL, 

GILENO DE TAL, KESSY DE TAL, VULGO DEDINHO, NILSON ANTONIO, 

ADRIANO CORREA, MARCIO DE TAL, VALDEMIR DE TAL, DINIZETE DE 

TAL, JOSE DA SILVA, WANDER DE TAL, LAIO DE TAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

O artigo 321 do Código de Processo Civil dispõe que quando a inicial 

“apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de 

mérito” o juiz determinará que o autor a emende, ou a complete, no prazo 

de 15 dias.

Consoante o §3º do artigo 292 do Código de Processo Civil o valor da 

causa corresponderá ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao 

proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que procederá ao 

recolhimento das custas correspondentes.

No caso dos autos, o requerente atribuiu à causa do valor de R$10.000,00 

(dez mil reais) para efeitos legais, o que, em primeira análise, não equivale 

ao imóvel rural de área de 43,6204 hectares que visa a reintegração da 

posse.

 Posto isso, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias 

adequar o valor da causa de acordo com o proveito econômico 

perseguido (valor do imóvel rural), bem como proceda o pagamento do 

saldo remanescente de custas judiciais, sob pena de indeferimento da 

inicial.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 225966 Nr: 15007-25.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AURORA AVIAÇÃO AGRICOLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDIR BERTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA MARA BETONI - 

OAB:20872/0, KEILA BRUNETTA - OAB:12.386

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Inicialmente, considerando o desinteresse do exequente na penhora dos 

veículos, proceda-se o levantamento da restrição veicular de fl. 65.

Outrossim, defiro o pedido de penhora sob imóvel indicado à fl. 68/69.

Tome-se por termo a penhora do imóvel registrado sob a matrícula n.º 

19.571 do Cartório de Registro de Imóveis de Tangará da Serra/MT, 

expedindo-se o necessário para seu registro.

Proceda-se a avaliação do imóvel, oportunizando-se manifestações das 

partes.

Intimem-se o executado, bem como os eventuais credores que possuem 

garantias/constrições já vinculadas à mencionada matrícula.

Em seguida, oportunize-se ao exequente manifestação quanto à 

adjudicação do bem, indicação de leiloeiro ou mesmo a realização de 

venda extrajudicial, consignando-se que na ausência de indicação caberá 

a este Juízo a designação de leiloeiro.

Cumpridas as diligências supra, conclusos para fixação dos parâmetros 

nos termos dos artigos 880 e 885 do Código de Processo Civil.

Às providências

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 295909 Nr: 21782-85.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILMAR NUNES LEANDRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Conforme certificado à fl.15, a parte autora deixou de recolher as custas 

processuais pertencentes ao Distribuidor/Contador não oficializado.

Assim, nos termos do artigo 321 do Código de Processo Civil, intime-se a 

parte autora para realizar o pagamento das custas referentes aos 

emolumentos da distribuição e contadoria nos termos do Provimento n. 

08/2002/CM, no valor de 110,19 (cento e dez reais e dezenove centavos) 

a ser depositada na própria conta do contador, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de indeferimento da inicial.

Após, voltem os autos conclusos.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 139093 Nr: 9545-63.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TAKAHASHI & CIA LTDA-ME, IOLANDA TAKAHASHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUY FERREIRA JUNIOR - 

OAB:MT11.278-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13.245-A/MT, FLAVIA SILVA 

RIBEIRO - OAB:12273

 Vistos,

Inicialmente, proceda-se o levantamento de alvará judicial do valor 

bloqueado via sistema Bacenjud em favor do exequente, atentando-se aos 

dados bancários fornecidos e aos poderes outorgados na procuração.

Outrossim, diligencie-se junto à Conta Única a fim de constatar se o 

comprovante de depósito judicial de fl. 365V se trata do mesmo numerário 

bloqueado à fl. 348, ante a correspondência da numeração da guia 

(20180006781947) com o protocolo do sistema Bacenjud.

Com as informações, oportunize-se manifestação das partes pelo prazo 

de 15 (quinze) dias.

Após, encaminhe os autos conclusos para extinção do cumprimento de 

sentença.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 223856 Nr: 13225-80.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DORIANI VASCONCELOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVONILZA MORAIS DE 

CARVALHO SOARES - OAB:MT 14.801

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

Cuida-se de liquidação de sentença ajuizada por Doriani Vasconcelos em 

desfavor de Ympactus Comercial Ltda., ambas qualificadas no encarte 

processual em epígrafe, objetivando o recebimento do valor de R$ 

2.523,91 (dois mil quinhentos e vinte três reais e noventa e um centavos), 

devidamente atualizado, referente a ativação de duas contas Ad Central 

Family.

 Com a inicial vieram os documentos de fls. 09/73.

Determinada a emenda a inicial (fls. 74/v) a parte requerente emendou o 

pedido e colacionou aos autos os documentos de fls 76/112.

Recebida a inicial, foi deferida a gratuidade da justiça e determinou-se a 

citação da empresa requerida e o encaminhamento de ofício ao Juízo da 2ª 

Vara da Comarca de Rio Branco/AC, solicitando-se os extratos em nome 

do requerente (fl. 113).

Apesar de devidamente citada (fl. 117), a empresa requerida se quedou 

inerte (fl. 118).

Instado (fl. 120), o requerente postulou pela decretação de revelia e a 

procedência do pedido (fl. 121/122).

Após os autos vieram-me conclusos.

É o relato necessário.

Fundamento e decido.

Processo em ordem, sem vícios ou irregularidades pendentes de 

saneamento, presentes estando os pressupostos processuais de 

existência e de validade da relação constituída, bem como as correlatas 

condições da ação.

As partes são capazes e estão representadas, e não havendo 

prejudiciais de mérito a serem analisadas, declaro saneado o processo.

 Fixo como ponto controvertido da demanda o montante investido pela 

parte autora junto à empresa requerida.

Considerando-se a imprescindibilidade dos extratos para a apuração do 

real valor devido a requerente e com fulcro no princípio de cooperação, 

reitere-se ofício ao Juízo da 2ª Vara da Comarca de Rio Branco/AC, 

solicitando-se os extratos em nome da requerente, com o fim de elucidar o 

quanto foi investido e o que já foi adimplido.

Com a resposta, oportunize-se manifestação das partes, no prazo legal.

Após, encaminhe os autos conclusos.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 243250 Nr: 11348-71.2017.811.0055

 AÇÃO: Liquidação Provisória de Sentença pelo Procedimento 

C o m u m - > P r o c e d i m e n t o  d e  L i q u i d a ç ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE ALVES FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODACIR JOSE DIAS 

CAVALHEIRO - OAB:2159/0mt

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HORST VILMAR FUCHES - 

OAB:12529/ES

 [...]Com a inicial vieram os documentos de fls. 10/34.Recebida a inicial, foi 

deferida a gratuidade da justiça e determinou-se a citação da empresa 

requerida e o encaminhamento de ofício ao Juízo da 2ª Vara da Comarca 

de Rio Branco/AC, solicitando-se os extratos em nome do requerente (fl. 

35).Devidamente citada (fl. 41), a empresa requerida apresentou 

contestação (fl. 42/152).Instado (fl. 156), o requerente apresentou 

impugnação a contestação (fl. 157/160).Determinou-se a intimação da 

requerida para apresentação de dados e informações das alegadas 

transferências dos créditos do autor à terceiros, todavia, permaneceu 

inerte conforme certificado às fls. 164 e 169.Após os autos vieram-me 

conclusos.É o relato necessário.Fundamento e decido.Processo em 

ordem, sem vícios ou irregularidades pendentes de saneamento, 

presentes estando os pressupostos processuais de existência e de 

validade da relação constituída, bem como as correlatas condições da 

ação.As partes são capazes e estão representadas, e não havendo 

prejudiciais de mérito a serem analisadas, declaro saneado o processo. 

Fixo como ponto controvertido da demanda o montante investido pela parte 

autora junto à empresa requerida.Analisando detidamente os autos o pleito 

visa liquidação de sentença, sendo, por certo que indispensável à 

apresentação além da sentença constante dos autos, cópia do acordão e 

da certidão do trânsito em julgado da ação que pretende-se liquidar aos 

autos eis que inexistente nos autos.Assim, intime-se a parte requerente 

para, no prazo de 15 (quinze) dias regularize o feito, sob pena de 

extinção.Com a manifestação, considerando a imprescindibilidade dos 

extratos para a apuração do real valor devido ao requerente e com fulcro 

no princípio de cooperação, reitere-se ofício ao Juízo da 2ª Vara da 

Comarca de Rio Branco/AC, solicitando-se os extratos em nome do 

requerente, com o fim de elucidar o quanto foi investido e o que já foi 

adimplido.Com a resposta, oportunize-se manifestação das partes, no 

prazo legal.Após, ou decorrido o prazo encaminhe os autos conclusosÀs 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 228452 Nr: 17100-58.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELEN MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Cuida-se de pedido de cumprimento de sentença movido por Banco do 

Brasil S/A em face de Elen Machado, objetivando o recebimento de valores 

fixados na sentença de fls. 97/98, que julgou procedentes os pedidos da 

exordial.

Na forma do artigo 513, §2º, do Código de Processo Civil, intime-se a 

executada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado 

no demonstrativo discriminado a atualizado do crédito (fls. 105).

Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no 

artigo 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) 

dias para que, independente de penhora ou nova intimação, apresente, 

nos próprios autos, sua impugnação.

Sendo pago o valor pelo executado, nos moldes pleiteados e sem 

contraposições, expeça-se desde já o alvará em favor do exequente, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103873/12/2018 Página 357 de 948



atentando-se à Secretaria para os poderes outorgados na procuração.

Não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do CPC, o 

débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento) e, também, de 

honorários de advogado de 10% (dez por cento), oportunidade em que a 

parte exequente deverá ser intimidada para atualizar o valor da dívida, 

com a inclusão de multa, se ainda não incluída no cálculo, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Outrossim, na inexistência, de recurso pendente e transcorrido o prazo do 

artigo 523, mediante o recolhimento das respectivas taxas, a parte 

exequente poderá requerer diretamente à Secretaria a expedição de 

certidão, nos termos do artigo 517 do CPC, que servirá também aos fins 

previstos no artigo 782, §3º, do CPC.

Destarte, remetem-se os autos ao Cartório Distribuidor, com finalidade de 

retificar a autuação e distribuição, uma vez que o feito passa a tramitar 

como cumprimento de sentença.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 284200 Nr: 12426-66.2018.811.0055

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANO MARCELO NORA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFÔNICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ QUATRIN - OAB:10537/MT, 

NATALIA CARGNIN QUATRIN - OAB:OAB/MT 17737

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILINTO CORREA DA COSTA 

JUNIOR - OAB:11.264

 Vistos em correição.

Intime-se o requerente para comprovar, no prazo de 05 dias o 

cumprimento integral da liminar, juntando além dos comprovantes de 

pagamento dos depósitos judiciais, cópia detalhada de cada fatura mensal 

atentando-se para a data do vencimento de cada fatura, sob pena de ser 

reputado inadimplente com a competente revogação da liminar.

Com a apresentação dos documentos faltantes, oportunize-se o 

contraditório ao requerido e em seguida voltem-me os autos conclusos 

para deliberação.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 151318 Nr: 11448-02.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CACILDO FERREIRA FRANCO, RODRIGO CALETTI DEON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S.A - CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA CRESTANI PALMA - 

OAB:9808/O, JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI - OAB:14.864, 

RODRIGO CALETTI DEON - OAB:8447-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CARLOS GUIDONI 

FILHO - OAB:OAB/SP 146.977, EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE DOS 

SANTOS - OAB:MT13431/B, JEAN LUIS TEIXEIRA - OAB:4737-MT, 

MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA - OAB:OAB/SP 299.951, 

MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - OAB:OAB/MT 3.127-A, 

ROBERTO C. SCACCHETTI DE CASTRO - OAB:OAB SP/ 238.294

 Vistos em correição.

Conclusão indevida.

Atente-se a senhora Gestora ao atendimento das determinações do 

despacho de fl. 410/v, 5º parágrafo, notadamente a necessidade de 

intimação da requerida Energisa para manifestação quanto ao pedido de 

liquidação do julgado às fls. 412/424.

Decorrido o prazo para manifestação do exequente e apresentada 

manifestação do requerido quanto ao pedido de liquidação e parecer 

técnico em anexo, retornem os autos conclusos para deliberação.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 137994 Nr: 8379-93.2011.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILDDEMBERG ALMEIDA XAVIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR DEMETRIO - OAB:15904/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A, CELSO MARCON - 

OAB:11.340-A/MT

 INTIMAÇÃO DO REQUERIDO, PARA NO PRAZO LEGAL, FORNECER 

DADOS NECESSÁRIOS PARA EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ SENDO: NOME DO 

TITULAR, CPF (se pessoa física), CNPJ (se pessoa jurídica), BANCO, 

NÚMERO DO BANCO, AGENCIA E CONTA CORRENTE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 282382 Nr: 10914-48.2018.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. P. A. BORGES & CIA LTDA ME, JOÃO 

PAULO ALDO BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:20853/A-MT, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Cuida-se de Ação de Busca e Apreensão com pedido liminar ajuizada por 

Bradesco Administradora Consorcios Ltda em face de J. P. A. Borges & 

Cia Ltda Me e João Paulo Aldo Borges, fundamentada no Decreto-Lei nº 

911/69, alterado pela Lei 10.931/04, tendo por objeto o bem descrito na 

inicial.

Para a concessão da liminar, por disposição legal, basta à comprovação 

da mora ou do inadimplemento do devedor, tendo a parte requerente 

cumprido este requisito (fls. 37).

Com efeito, os documentos atrelados à inicial demonstram a relação 

contratual, bem como a inadimplência.

Por outro lado, há receio de que a requerente sofra danos pelo uso 

inadequado do bem e pelo desaparecimento do mesmo, objetivando 

impedir a aplicação de seu pretenso direito.

Ante o exposto, defiro liminarmente a medida pleiteada.

Expeça-se mandado de busca e apreensão, depositando-se o bem em 

mão da parte requerente, na pessoa de seu representante legal ou 

pessoa por esta indicada.

Executada a liminar, cite-se a parte requerida para, em 5 (cinco) dias, 

pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores 

apresentados pelo credor na inicial, acrescidos das despesas 

processuais e honorários advocatícios, estes desde já fixados em 10% 

(dez por cento) do valor da divida (Dec.-lei nº 911/69, artigo 3º, parágrafo 

2º), hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus.

 Por fim, se lhe aprouver, poderá o devedor fiduciante apresentar 

resposta no prazo de 15 (quinze) dias da execução liminar (Decreto-lei nº 

911/69, artigo 3º, parágrafo 3º).

Expeça-se o necessário, ficando autorizado o cumprimento do mandado 

com os benefícios do artigo 212 e seus parágrafos, dos artigos 536 § 2º, 

846, § 2º e 782, § 2º todos do Código de Processo Civil.

Proceda-se desde já a restrição judicial do veículo nos termos do artigo 3º, 

§ 9º ou § 10, do Decreto-Lei nº 911/69.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 296153 Nr: 21905-83.2018.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANA ALBERTO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:20853/A-MT, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos em correição.

Cuida-se de Ação de Busca e Apreensão com pedido liminar ajuizada por 

Bradesco Administradora Consórcios Ltda. em face de Luciana Alberto 

Nascimento, fundamentada no Decreto-Lei nº 911/69, alterado pela Lei 

10.931/04, tendo por objeto o bem descrito na inicial.

Para a concessão da liminar, por disposição legal, basta à comprovação 

da mora ou do inadimplemento do devedor, tendo a parte requerente 

cumprido este requisito (fls. 21-vº).

Com efeito, os documentos atrelados à inicial demonstram a relação 

contratual, bem como a inadimplência.

Por outro lado, há receio de que a requerente sofra danos pelo uso 

inadequado do bem e pelo desaparecimento do mesmo, objetivando 

impedir a aplicação de seu pretenso direito.

Ante o exposto, defiro liminarmente a medida pleiteada.

Expeça-se mandado de busca e apreensão, depositando-se o bem em 

mão da parte requerente, na pessoa de seu representante legal ou 

pessoa por esta indicada.

Executada a liminar, cite-se a parte requerida para, em 5 (cinco) dias, 

pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores 

apresentados pelo credor na inicial, acrescidos das despesas 

processuais e honorários advocatícios, estes desde já fixados em 10% 

(dez por cento) do valor da divida (Dec.-lei nº 911/69, artigo 3º, parágrafo 

2º), hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus.

 Por fim, se lhe aprouver, poderá o devedor fiduciante apresentar 

resposta no prazo de 15 (quinze) dias da execução liminar (Decreto-lei nº 

911/69, artigo 3º, parágrafo 3º).

Expeça-se o necessário, ficando autorizado o cumprimento do mandado 

com os benefícios do artigo 212 e seus parágrafos, dos artigos 536 § 2º, 

846, § 2º e 782, § 2º todos do Código de Processo Civil.

Proceda-se desde já a restrição judicial do veículo nos termos do artigo 3º, 

§ 9º ou § 10, do Decreto-Lei nº 911/69.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 283876 Nr: 12190-17.2018.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PORTOSEG S/A CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE PASTORA PERIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO OLIVEIRA DUTRA - 

OAB:292.207-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Cuida-se de Ação de Busca e Apreensão com pedido liminar ajuizada por 

Portoseg S/A Credito Financiamento e Investimento em face de Alexandre 

Pastora Perin, fundamentada no Decreto-Lei nº 911/69, alterado pela Lei 

10.931/04, tendo por objeto o bem descrito na inicial.

Para a concessão da liminar, por disposição legal, basta à comprovação 

da mora ou do inadimplemento do devedor, tendo a parte requerente 

cumprido este requisito (fls. 17).

Com efeito, os documentos atrelados à inicial demonstram a relação 

contratual, bem como a inadimplência.

Por outro lado, há receio de que a requerente sofra danos pelo uso 

inadequado do bem e pelo desaparecimento do mesmo, objetivando 

impedir a aplicação de seu pretenso direito.

Ante o exposto, defiro liminarmente a medida pleiteada.

Expeça-se mandado de busca e apreensão, depositando-se o bem em 

mão da parte requerente, na pessoa de seu representante legal ou 

pessoa por esta indicada.

Executada a liminar, cite-se a parte requerida para, em 5 (cinco) dias, 

pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores 

apresentados pelo credor na inicial, acrescidos das despesas 

processuais e honorários advocatícios, estes desde já fixados em 10% 

(dez por cento) do valor da divida (Dec.-lei nº 911/69, artigo 3º, parágrafo 

2º), hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus.

 Por fim, se lhe aprouver, poderá o devedor fiduciante apresentar 

resposta no prazo de 15 (quinze) dias da execução liminar (Decreto-lei nº 

911/69, artigo 3º, parágrafo 3º).

Expeça-se o necessário, ficando autorizado o cumprimento do mandado 

com os benefícios do artigo 212 e seus parágrafos, dos artigos 536 § 2º, 

846, § 2º e 782, § 2º todos do Código de Processo Civil.

Proceda-se desde já a restrição judicial do veículo nos termos do artigo 3º, 

§ 9º ou § 10, do Decreto-Lei nº 911/69.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 279929 Nr: 8957-12.2018.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA TEREZA GONCALVES SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22131/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Cuida-se de Ação de Busca e Apreensão com pedido liminar ajuizada por 

Banco Honda S/A em face de Maria Tereza Gonçalves da Silva, 

fundamentada no Decreto-Lei nº 911/69, alterado pela Lei 10.931/04, 

tendo por objeto o bem descrito na inicial.

Para a concessão da liminar, por disposição legal, basta à comprovação 

da mora ou do inadimplemento do devedor, tendo a parte requerente 

cumprido este requisito (fls. 22).

Com efeito, os documentos atrelados à inicial demonstram a relação 

contratual, bem como a inadimplência.

Por outro lado, há receio de que a requerente sofra danos pelo uso 

inadequado do bem e pelo desaparecimento do mesmo, objetivando 

impedir a aplicação de seu pretenso direito.

Ante o exposto, defiro liminarmente a medida pleiteada.

Expeça-se mandado de busca e apreensão, depositando-se o bem em 

mão da parte requerente, na pessoa de seu representante legal ou 

pessoa por esta indicada.

Executada a liminar, cite-se a parte requerida para, em 5 (cinco) dias, 

pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores 

apresentados pelo credor na inicial, acrescidos das despesas 

processuais e honorários advocatícios, estes desde já fixados em 10% 

(dez por cento) do valor da divida (Dec.-lei nº 911/69, artigo 3º, parágrafo 

2º), hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus.

 Por fim, se lhe aprouver, poderá o devedor fiduciante apresentar 

resposta no prazo de 15 (quinze) dias da execução liminar (Decreto-lei nº 

911/69, artigo 3º, parágrafo 3º).

Expeça-se o necessário, ficando autorizado o cumprimento do mandado 

com os benefícios do artigo 212 e seus parágrafos, dos artigos 536 § 2º, 

846, § 2º e 782, § 2º todos do Código de Processo Civil.

Proceda-se desde já a restrição judicial do veículo nos termos do artigo 3º, 

§ 9º ou § 10, do Decreto-Lei nº 911/69.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 267546 Nr: 30327-81.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ADÃO NAITZEL, ROSA MONICA BRITO NAITZEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ DUARTE SOBRINHO, ARACI MENDES 

DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIAN VINICIUS PAGNUSSAT 

- OAB:13.525-B, GUSTAVO HENRIQUE ZOCH LEITE - OAB:25162-0-MT, 

JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ANTONIO DUTRA - 

OAB:4470/MT, RICARDO SOUZA DUTRA - OAB:11233/MT

 Vistos,

I - Oportunize-se às partes manifestação quanto a eventual decurso do 

prazo decadêncial para arguição do vicio redibitório apontado pelo 

reqeurido na contestação.

II -- Intime-se a empresa Pedreira Tangará Ltda para que esclareça a 

forma em que se deu o pagamento da condenação atinente aos autos 

415/2008, sendo que na hipótese do pagamento ter se dado pela entrega 

de produtos a tereiro que proceda a identificação de terceiro e apresente 

os documentos contábeis atinentes a tal entrega de produtos.
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III - Sem prejuízo, oportunize-se a manifestação das partes quanto ao 

interesse na realização do saneamento do feito em audiência.

Aparesentadas as manifestações ou certificado o decurso do prazom no 

que tange aos itens I e III desde despacho, voltem-me conclusos para o 

saneamento ou eventual designação de audiência para o saneamento.

Cumpra-se.,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 107795 Nr: 6481-50.2008.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FIAT S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSEFINA ANTONIA F. SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO - 

OAB:MT-10.661, WASHINGTON FARIA SIQUEIRA - OAB:OAB/MT 

18071-A, WILKER CHRISTI CORRÊA - OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE CRISTÓVÃO 

ALMEIDA - OAB:OAB-MT 9585, LINDOLFO ALVES DA COSTA - 

OAB:4366/MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR 

ACERCA DA PETIÇÃO DA PARTE REQUERIDA ACOSTADA AS FLS. 

193/196 NO PRAZO LEGAL

1ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 257241 Nr: 22483-80.2017.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISAC NOGUEIRA NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO

Prazo:15

Intimando:Réu(s): Isac Nogueira Nunes, Rg: 1913586-6 SSP MT Filiação: 

Maria do Carmo Nogueira Nunes, data de nascimento: 23/11/1985, 

brasileiro(a), natural de Rio branco-AC, solteiro(a), serviços gerais, 

Endereço: Rua Principal Fundos da Maq. de Arroz, Bairro: Terra Roxa, 

Cidade: Juina-MT

Finalidade:CITAÇÃO para responder a acusação, por escrito, no prazo de 

10 (dez) dias, podendo arguir preliminares e alegar tudo o que interesse a 

sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas 

pretendidas e arrolar testemunhas até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação. Cientificando-os de que 

decorrido o prazo sem resposta, será nomeado para oferecê-la o 

Defensor Publico atuante nesta comarca.

Resumo da inicial:Em 13.07.17, o denunciado transportou consigo e 

vendeu substancia analoga a cocaína, sem autorização e em desacordo 

com determinação legal.

Decisão/Despacho:Vistos, Nos termos do artigo 55, § 1º da Lei 

11.343/2006, notifique-se o denunciado para oferecer defesa prévia, por 

escrito, no prazo de 10(dez) dias, podendo arguir preliminares, invocar 

todas as razões de defesa, oferecer documentos e justificações, 

especificar as provas que pretende produzir e, até o número de 5 (cinco), 

arrolar testemunhas. O oficial de justiça deverá indagar ao processado se 

o mesmo possui advogado (indicando os dados do profissional) ou 

condições para constituir, certificando a resposta. Caso o processado 

não tenha como contratar advogado, desde já, nomeio a defensoria 

pública para sua defesa, a quem os autos deverão ser encaminhados. 

Defiro o pedido ministerial e determino a remessa de cópia dos autos para 

os juizados especiais. Às providências. Às providências.

Nome do Servidor (digitador):Ingrid Carolini Teston Balconi

Portaria:

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 289586 Nr: 16725-86.2018.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Devanildo Bernardes Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO LEITE DOS ANJOS - 

OAB:20.977-O/MT

 Vistos,

 Tendo em vista que o pedido de revogação da prisão processual 

decretada por este juízo, já foi analisado (decisão fl.76). Relevante 

assinalar que novos pedidos liberatórios deverão ser direcionados aos 

órgãos "ad quem".

INTIME-SE o advogado do acusado (CUJO NOME DEVERÁ SER INSERIDO 

NA CAPA DOS AUTOS), para apresentação da defesa (com urgência), o 

que permitirá a continuidade do procedimento e a prestação jurisdicional.

Às providências.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 283140 Nr: 11633-30.2018.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ DIVINO GOMES CABRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Afonso Decanini Neto - 

OAB:OAB/MT 9.123, JULIO CEZAR BRUNO DE MATTOS - OAB:16156, 

Luiz fernando decanini - OAB:9993-B

 Autos nº: 11633-30.2018.811.0055.

Código Apolo nº: 283140.

Vistos etc.

1. Compulsando com acuidade a preliminar suscitada pela defesa técnica 

do réu Luiz Divino Gomes Cabral às fls. 110/120, constato que, a priori, 

não possuem respaldo jurídico, visto que emanam dos autos indícios 

suficientes de autoria e provas da materialidade para o efetivo 

prosseguimento da demanda, bem como, a denúncia apresentada se 

encontra em harmonia com o artigo 41 do CPP.

2. Ademais, entendo que a exordial acusatória, descreveu os possíveis 

fatos delituosos de forma cristalina, de modo que a demanda tenha seu 

regular processamento (instrução dos autos), devendo as partes e 

testemunhas serem ouvidas em juízo para imperar o princípio da verdade 

real dos fatos, razão pela qual, REJEITO a preliminar, devendo o processo 

prosseguir em seus ulteriores termos. Não bastasse isso, impende 

salientar que o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, após 

entendimento exarado pelo Pretório Excelso, decidiu que eventual 

recebimento da denúncia, por não se tratar de ato de caráter decisório, 

não reclama fundamentação complexa. Vejamos:

“HABEAS CORPUS – ESTELIONATO – PRISÃO EM FLAGRANTE 

CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA – NEGATIVA DE AUTORIA – 

MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE APROFUNDADA DO CONTEXTO 

FÁTICO-PROBATÓRIO – IMPOSSIBLIDADE DE APRECIAÇÃO NO WRIT – 

RECEBIMENTO DENÚNCIA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – 

IMPROCEDÊNCIA – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE QUE NÃO EXIGE 

MOTIVAÇÃO COMPLEXA – ORIENTAÇÃO STF (V.G.RHC 129774) - 

PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM A 

MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – GARANTIA DA ORDEM 

PÚBLICA – PROBABILIDADE DE REITERAÇÃO DO FATO DELITUOSO – 

FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – INAPLICÁVEL PRINCÍPIO DA 

HOMOGENEIDADE – IMPROVÁVEL ASSUMIR PENA FINAL E REGIME – 

DOSIMETRIA ENVOLVE AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS, AGRAVANTES E 

MAJORANTES – ARESTOS DA PRIMEIRA CÂMARA DO TJMT – MEDIDAS 

CAUTELARES IMPERTINENTES – REITERAÇÃO DELITIVA – EXCESSO DE 

PRAZO – SEGREGAÇÃO HÁ APROXIMADAMENTE 90 DIAS – AUSÊNCIA 

DE DESÍDIA DO JUÍZO – AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO 

REALIZADA EM 15.12.2016 – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO 

VERIFICADO – ORDEM DENEGADA. A alegação de negativa de autoria do 

delito de estelionato demanda incursão no conjunto fático-probatório, 

inadmissível na via eleita, dada a natureza do mandamus, pois, como é 

sabido, não se admite dilação probatória, tampouco exame aprofundado 

de provas ou valoração dos elementos de convicção coligidos nos autos. 
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Orienta o Pretório Excelso que o recebimento da denuncia, por não se 

tratar de ato de caráter decisório, e sim de mero juízo positivo de 

admissibilidade não reclama fundamentação complexa. Não há falar em 

constrangimento ilegal na decisão que decreta a custódia cautelar com 

fundamento na garantia da ordem pública, haja vista o fato de possuir 

contra si diversas ações penais, revelando a necessidade da segregação 

cautelar para evitar a recidiva de ilícitos penais. “A homogeneidade é fator 

que deve ser considerado na decretação da custódia cautelar. Entretanto, 

não é o patamar da pena privativa de liberdade o único parâmetro a ser 

tomado, mas sim o regime do seu cumprimento, que pode ser definido pela 

negativação de qualquer das vetoriais do artigo 59 do Código Penal, pela 

reincidência ou causas de aumento de pena.” (TJMT, HC nº 153516/2016) 

“As medidas cautelares alternativas não são adequadas para atingir o fim 

colimado de garantir a ordem pública, com a inibição à prática de novas 

infrações penais, porque o paciente responde a outros [...] processos de 

natureza criminal, [...] e tem histórico de descumprimento de providências 

judiciais alternativas.” (TJMT, HC nº 183667/2015). Fica afastado o 

constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo, se o processo 

está tramitando regularmente, na medida de sua complexidade, não se 

verificando desídia ou negligência da autoridade judiciária de origem na 

observância da marcha processual, porquanto o paciente está preso há 

pouco mais de 90 (noventa) dias, já foi realizada audiência de instrução e 

julgamento, estando praticamente com a instrução encerrada. (TJMT, HC 

165937/2016, DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES, PRIMEIRA CÂMARA 

CRIMINAL, Julgado em 19/12/2016, Publicado no DJE 25/01/2017)”- 

Grifamos.

3. Desse modo, analisando que os argumentos despendidos na defesa 

apresentada pelo réu (fls. 110/120) não configuram nenhuma das 

hipóteses de absolvição sumária previstas no artigo 397 do Código de 

Processo Penal, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 

14 de março de 2019, às 13:00 horas.

4. INTIME-SE o réu para comparecimento a fim de ser interrogado, sob 

pena de revelia.

5. INTIMEM-SE, também para comparecimento, sob as penas da lei, as 

testemunhas arroladas em comum na denúncia (fls. 06 verso e 120).

6. CIÊNCIA ao Ministério Público e ao Advogado do réu.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Tangará da Serra, 27 de setembro de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 293898 Nr: 20019-49.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA FEDERAL DE CAMPO GRANDE-MS, 

MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO LUIZ BEAL DE LEAO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CAIRO FRAZÃO 

PINTO - OAB:OAB/MS15319

 Autos nº: 20019-49.2018.811.0055

Código Apolo nº: 293898.

 Vistos.

 1) DESIGNO o dia 30 de janeiro de 2019, às 15h40min, para oitivas das 

testemunhas de defesa Cícero Rodrigues Oliveira, Patrícia de Souza 

Cardoso e Andreia de Souza Santos, que deverão ser INTIMADAS a 

comparecerem, para o fim de ser ouvidos, sob as penas da lei.

2) OFICIE-SE ao Juízo Deprecante, comunicando sobre a designação da 

solenidade.

 2.1) CONSIGNE-SE, no ofício a ser remetido ao Juízo Deprecante que a 

parte ré deverá ser NOTIFICADA de que, caso esteja sendo assistida por 

defensor constituído, este deverá comparecer para acompanhar a 

audiência neste Juízo Deprecado, ou, a parte ré deverá firmar declaração 

de impossibilidade de custear a vinda do advogado a este Juízo (que 

deverá para cá ser remetida até o dia designado para realização da 

audiência), sob pena de a Defensoria Pública aqui não acompanhar o ato, 

a teor da Resolução nº 79/2015/CSDP.

 3) CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

 CUMPRA-SE.

 Tangará da Serra, 05 de novembro de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002606-06.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO HENRIQUE TEIXEIRA ALVES OAB - MT24126/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 28/02/2019, às 09h15min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010084-14.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MIRAMAR MUSSULI DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOARES MARTINAZZO OAB - MT0009925A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT0017603S 

(ADVOGADO(A))

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR OAB - MT0008032A-B 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMO a Exequente para requerer o que entender de direito, no prazo 

legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001545-47.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CIROLUIZ DA SILVA FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE ANNE DIAVAN OAB - MT0006661A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico a tempestividade dos Embargos de Declaração. INTIMO a Parte 

reclamada para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002137-57.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLENE BATISTA PEREIRA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATIA CRISTINNA RODRIGUES OAB - MT0013451A-O (ADVOGADO(A))

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA OAB - 

MT0011674A-B (ADVOGADO(A))

KAMILLA PALU SASSAKI OAB - MT0016898A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG0109730A 

(ADVOGADO(A))

RUY FERREIRA JUNIOR OAB - MT0011278A-B (ADVOGADO(A))

 

Certifico a tempestividade da Contestação apresentada pelos Reclamados. 
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INTIMO a Parte Reclamante para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002135-87.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARCOS SERVINO RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

APARECIDA MARIA VIEIRA OAB - MT0016718A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (REQUERIDO)

 

Certifico a tempestividade da Contestação e da Impugnação à 

Contestação. Nos termos do Art. 21, § 1º da Resolução TJ-MT/TP Nº 03 de 

12 abril de 2018, INTIMO o Advogado HORÁCIO PERDIZ PINHEIRO NETO, 

OAB/SP 157.407 para regularizar a sua habilitação nos autos, no prazo 

legal, sob pena de não conhecimento dos atos praticados.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011804-16.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

WALESKA MALVINA PIOVAN (REQUERENTE)

RAFAEL SOARES MARTINAZZO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOARES MARTINAZZO OAB - MT0009925A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. INTIME-SE o reclamante para se manifestar sobre o comprovante 

de depósito do ID 15950966, no prazo de 5 dias. Caso seja solicitado o 

levantamento, DEFIRO desde já defiro o pedido. Em seguida, caso nada 

mais seja requerido, deverá os autos virem conclusos para extinção 

(artigo. 924, II, do CPC). Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da 

Serra/MT, 28 de novembro de 20178. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002506-51.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PUGLIESI INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHEL HENRIQUE TIMOTEO MORENO OAB - PR65500 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. RAMOS - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. A inicial carece ser novamente emendada pelos seguintes 

fundamentos. A reclamante ajuizou a presente Ação de Cobrança, na 

qualidade de empresa jurídica, no entanto não comprova sua qualidade de 

microempresa ou empresa de pequeno porte. Vale ressaltar que, nos 

termos do artigo 8º, §1º, II, da Lei 9099/1995 apenas as microempresas, 

assim definidas por lei, podem propor ação nos Juizados Especiais. Dessa 

forma, faculto à reclamante a emenda à inicial, no prazo de 15 (dez) dias, 

para que junte documento comprovando sua qualidade de microempresa 

ou empresa de pequeno porte, sob pena de indeferimento da petição inicial 

(CPC, art. 321). Intime-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 30 de novembro 

de 2018. ANGELO JUDAI JÚNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001418-12.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

F. A. D. O. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS CORTES OAB - MT20381/O (ADVOGADO(A))

KATIA GORETT DE SOUZA GOULART OAB - MT20022/O 

(ADVOGADO(A))

MAURICIO MONTAGNER OAB - MT20670/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. D. M. G. (REQUERIDO)

 

Vistos. Antes de deliberar sobre o pedido de cumprimento de sentença, 

necessário que seja apresentado novo demonstrativo do crédito. Porém, 

no cálculo a ser apresentado, o exequente deverá observar que no 

cálculo do Id 16774414, foram utilizados juros compostos, parâmetro não 

determinado na sentença. Inexistindo determinação expressa na 

sentença, deve ser considerada a incidência de juros simples, 

especialmente em respeito a inteligência do art. 4º do Decreto Lei 

22.626/33 que veda a incidência de juros sobre juros, salvo exceções 

expressamente determinadas em lei. Assim, INTIME-SE o reclamante para, 

no prazo de 05 dias, trazer aos autos demonstrativo atualizado do débito, 

observando fielmente os parâmetros da sentença e desta decisão, sob 

pena de arquivamento, o que desde já fica determinado em caso de 

inércia. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 30 de 

novembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000590-79.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Ativo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAURA NERY NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que, apesar de intimada, a Executada não comprovou nos autos 

a satisfação voluntária do débito. INTIMO a Exequente para requerer o que 

entender de direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000129-10.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA CAETANO LOURENCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

 

VISTOS. Conforme o entendimento sufragado no Enunciado nº 166 do 

FONAJE, o juízo de admissibilidade recursal deve ser feito no primeiro grau 

de jurisdição. Certificada a tempestividade e presentes os requisitos de 

admissibilidade, recebo o(s) recurso(s) interposto(s) no efeito devolutivo 

nos termos do art. 43, da Lei nº 9.099/95. Apresentadas as contrarrazões 

pela parte contrária, ou decorrido o prazo respectivo, promovidas as 

anotações devidas, remetam-se os autos à E. Turma Recursal para 

apreciação. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 28 de 

novembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000584-72.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VANUZA SMOLARSKI DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

 

VISTOS. Conforme o entendimento sufragado no Enunciado nº 166 do 

FONAJE, o juízo de admissibilidade recursal deve ser feito no primeiro grau 

de jurisdição. Certificada a tempestividade e presentes os requisitos de 

admissibilidade, recebo o(s) recurso(s) interposto(s) no efeito devolutivo 

nos termos do art. 43, da Lei nº 9.099/95. Apresentadas as contrarrazões 

pela parte contrária, ou decorrido o prazo respectivo, promovidas as 

anotações devidas, remetam-se os autos à E. Turma Recursal para 

apreciação. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 28 de 

novembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
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Processo Número: 1002542-93.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO TRAJANO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS ANTONIO BATISTAO OAB - MT0016904A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADAO PEDRO ALVES DE LIMA (EXECUTADO)

 

VISTOS Defiro o pedido de processamento da execução. Cite(m)-se e 

intime(m)-se os devedor(es) executado(s) por correspondência (art. 247 

c.c. art. 249 do CPC) para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento da dívida (Código de Processo Civil de 2015, art. 829). Não 

efetuado o pagamento no prazo acima assinalado, deverá ser expedido 

mandado para que o Oficial de Justiça proceda a penhora e avaliação de 

bens, lavrando-se o respectivo auto, intimando na mesma oportunidade o 

credor e o executado e, se casado for, sua esposa, da aludida penhora, 

caso recaia sobre bem imóvel (art. 829, § 1º, do Código de Processo Civil 

de 2015). Recaindo a penhora sobre bem imóvel, providencie o exequente, 

sem prejuízo da intimação do executado, o registro da penhora no oficio 

imobiliário para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, tudo 

de conformidade com o art. 844 do CPC de 2015. Não há necessidade de 

mandado judicial, bastando a exibição de certidão do auto ou termo de 

penhora no Cartório de Registro (art. 845, § 1º, do CPC de 2015). Em 

seguida, cumpra-se o disposto no artigo 53, § 1º, da Lei 9.099/95, 

designando-se audiência de conciliação, quando, se infrutífera, deverá 

ser oportunizada a apresentação de embargos, ou se for o caso, a 

escolha pelo credor de uma das alternativas dos §§ 2º e 3º, do mesmo 

artigo. Não sendo opostos embargos, optando o credor pela alienação, 

designe-se data para leilão ou praça, expedindo-se editais, que deverão 

ser afixados nos locais de costume, dispensada a publicação em jornais 

se o bem penhorado for de valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 

9.099/95, art. 52, VIII). Ficam autorizados o credor, o devedor e o Sr. 

Escrivão a proceder na forma do art. 52, VII, desde que haja prévia 

autorização judicial, quanto à ultimação da alienação, podendo, ainda, o 

credor proceder a aquisição do bem na conformidade do art. 895, § 2º, do 

CPC. Deverá o exequente promover o necessário. O advogado que estiver 

patrocinando os interesses de qualquer das partes deverá ele próprio 

providenciar a habilitação no sistema PJe, através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, conforme dispõe o art. 21, da Resolução nº 

03/TP-TJMT, de 12.04.2018. Nesse sentido, quando necessário, desde já 

determino que a Secretaria providencie a intimação prevista no § 1º do 

referido dispositivo. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 22 de novembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000444-72.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON RODRIGUES DA SILVA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALNETE DALA BONA OAB - MT0022482A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL CARVALHO DORILEO (EXECUTADO)

 

Vistos. Intime-se o exequente para, no prazo de 10 dias, requerer o que 

entender de direito, sob pena de extinção sem resolução do mérito. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 29 de 

novembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001649-05.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FREYMUNDO TRIBESS (REQUERENTE)

ESTI TRIBESS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA OAB - MT0014034A-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE FERREIRA DA SILVA OAB - MT22539/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OLIVONI STURM (REQUERIDO)

 

VISTOS Defiro o pedido de suspensão do processo pelo prazo requerido 

(10 dias), findo o qual deverá a parte reclamante se manifestar no prazo 

de 10 (dez) dias, promovendo o necessário ao regular prosseguimento do 

feito, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito. Caso 

não haja manifestação, certifique-se e venham os autos conclusos para 

extinção. Caso haja manifestação, conclusos para deliberações. 

Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 29 de novembro de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000212-26.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

BEATRIZ DE BARROS SCORPIONI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

VISTOS. Revogo o despacho de ID 14531868. Assim, conforme o 

entendimento sufragado no Enunciado nº 166 do FONAJE, o juízo de 

admissibilidade recursal deve ser feito no primeiro grau de jurisdição. 

Certificada a tempestividade e presentes os requisitos de admissibilidade, 

recebo o(s) recurso(s) interposto(s) no efeito devolutivo nos termos do 

art. 43, da Lei nº 9.099/95. Apresentadas as contrarrazões pela parte 

contrária, ou decorrido o prazo respectivo, promovidas as anotações 

devidas, remetam-se os autos à E. Turma Recursal para apreciação. 

Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 28 de novembro de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001485-40.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE MARIA GONCALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

VISTOS. Conforme o entendimento sufragado no Enunciado nº 166 do 

FONAJE, o juízo de admissibilidade recursal deve ser feito no primeiro grau 

de jurisdição. Certificada a tempestividade e presentes os requisitos de 

admissibilidade, recebo o(s) recurso(s) interposto(s) no efeito devolutivo 

nos termos do art. 43, da Lei nº 9.099/95. Apresentadas as contrarrazões 

pela parte contrária, ou decorrido o prazo respectivo, promovidas as 

anotações devidas, remetam-se os autos à E. Turma Recursal para 

apreciação. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 28 de 

novembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010962-36.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO JOSE TRETTEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO ANDRE MARINHO GRAMARIN OAB - MT0014551A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUBMARINO VIAGENS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP0117417A 

(ADVOGADO(A))

 

VISTOS. Deixo de analisar o pedido de Id 14259781, tendo em vista que a 

matéria ora debatida (excesso de execução) deverá ser discutida por 

meio de embargos, após a garantia do juízo ( Enunciado 117 do Fonaje). 

Considerando que, devidamente intimado, o executado não efetuou o 

pagamento do valor devido, nem se manifestou nos autos, verifico que se 

esgotaram todos os meios para garantir a execução, motivo pelo qual 

defiro a penhora através de bloqueio e indisponibilidade de contas on-line 

através do sistema Bacen-Jud, conforme requerimento formulado pelo 

exequente, consoante autoriza do art. 854, do Código de Processo Civil de 

2015. No mais, deve-se observar que o art. 835, do CPC, prioriza que a 
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penhora recaia sobre dinheiro. Uma vez efetivada com sucesso a 

penhora, intime-se o executado, nos termos do art. 854, § 2º, do CPC de 

2015, inclusive para, querendo, apresentar embargos, no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 915 do CPC – Enunciado nº 142 do FONAJE), porquanto 

se trata de procedimento de cumprimento de sentença. Junte-se cópia do 

termo de penhora on-line. Caso a diligência tenha sido inexitosa, intime-se 

o exequente para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

arquivamento, o que desde já fica determinado em caso de inércia. 

Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 18 de outubro de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001518-64.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SUPER SAFRA - COMERCIO MAQUINAS,IMPLEMENTOS E PECAS 

AGRICOLAS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA OAB - 

MT0011674A-B (ADVOGADO(A))

KAMILLA PALU SASSAKI OAB - MT0016898A (ADVOGADO(A))

KATIA CRISTINNA RODRIGUES OAB - MT0013451A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IMPLEMENTOS MICHEL EIRELI - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SOARES DOS REIS GRILO OAB - MT23399/O (ADVOGADO(A))

 

Certifico a tempestividade da Contestação apresentada pelos Reclamados. 

INTIMO a Parte Reclamante para, querendo, se manifestar no prazo legal

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002612-13.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LAZARO GABRIEL DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDOMIRO ANTONIO DA SILVA JUNIOR OAB - MT21128/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS HENRIQUE DIAS DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Trata-se de AÇÃO DE "DISSOLUÇÃO" DO CONTRATO, COM 

MEDIDA CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO DE LIMINAR. 

Não obstante tenha indicado na nomenclatura da ação o pedido de 

resolução ("dissolução") contratual, verifica-se pelo bojo da petição inicial 

que o único pedido formulado consiste em medida de busca e apreensão 

de um veículo, sob o fundamento do não cumprimento do contrato de 

compra e venda anexado. Além disso, pela própria manifestação do 

reclamante na inicial, este deixa expresso que se trata de medida cautelar 

preparatória para a propositura de futura ação de execução. Da forma 

como proposta a ação, no entanto, o seu processamento perante os 

Juizados Especiais é flagrantemente incabível. A medida pretendida na 

petição inicial se amolda ao que prescreve o art. 303, c.c. art. 301, do 

CPC, que tem rito próprio e específico. Nesse diapasão, o rito da Lei 

9.099/95 é incompatível com as especificações dos arts. 303 e ss. do 

CPC, não havendo como prosseguir o feito perante o Juizado Especial, 

posto que o pleito inicial e seus motivos fundam-se unicamente nas 

particularidades do procedimento específico para concessão de tutelas de 

urgência de caráter antecedente. Assim, a ação que visa unicamente 

tutela de urgência dessa natureza não pode tramitar perante o Juizado 

Especial por patente incompatibilidade de ritos, em conformidade com o 

entendimento estampado no Enunciado nº 163 do FONAJE: "Os 

procedimentos de tutela de urgência requeridos em caráter antecedente, 

na forma prevista no art. 303 a 310 do CPC/2015, são incompatíveis com o 

Sistema dos Juizados Especiais". Ante o exposto, e considerando o mais 

que dos autos consta, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e julgo extinto o 

processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, II, da Lei nº 

9.099/95, determinando seu arquivamento. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 30 de novembro de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010420-81.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GIOVANNA LAUER SCHNEIDER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TASSIA DE AZEVEDO BORGES OAB - MT0012296A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLAYZA COSTA VIEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VICTOR ALTENFELDER OAB - SP339312 (ADVOGADO(A))

CHRISTIAN REGIS DA CRUZ OAB - SP271195 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Tudo indica que os autos foram devolvidos equivocadamente, 

uma vez que não foi proferido o julgamento do recurso e não há 

determinação para baixa à primeira instância. Assim, remetam-se aos 

autos à E. Turma Recursal para apreciação. Intimem-se. Cumpra-se. 

Tangará da Serra/MT, 28 de novembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO

Processo Número: 1002587-97.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ARIANE CAROLINA VIEIRA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIANE CAROLINA VIEIRA OAB - MT24838/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO FERREIRA DE ARAUJO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Nos termos do art. 676, do Código de Processo Civil, os 

embargos de terceiro devem ser distribuídos ao próprio Juízo que ordenou 

a constrição. Assim sendo, este Juizado Especial Cível não tem 

competência para o julgamento do conflito, motivo pelo o qual o processo 

comporta extinção sem resolução de mérito, com fulcro no art. 51 da Lei 

nº 9.099/95. Nesse passo, caso queira que seja sua pretensão analisada, 

o reclamante deverá promover a regular distribuição da presente ação 

junto ao Juízo competente, no caso a 3ª Vara Cível desta Comarca. Ante o 

exposto, declaro a INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA deste Juizado Especial 

Cível para o processo e julgamento da causa em questão, INDEFIRO A 

PETIÇÃO INICIAL e julgo extinto o presente feito, sem resolução de mérito, 

determinando seu consequente arquivamento. Sem custas, diante do que 

estabelece o art. 54, da Lei nº 9.099/95. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Tangará da Serra-MT, 30 de novembro de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO

Processo Número: 1002587-97.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ARIANE CAROLINA VIEIRA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIANE CAROLINA VIEIRA OAB - MT24838/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO FERREIRA DE ARAUJO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

VISTOS. Nos termos do art. 676, do Código de Processo Civil, os 

embargos de terceiro devem ser distribuídos ao próprio Juízo que ordenou 

a constrição. Assim sendo, este Juizado Especial Cível não tem 

competência para o julgamento do conflito, motivo pelo o qual o processo 

comporta extinção sem resolução de mérito, com fulcro no art. 51 da Lei 

nº 9.099/95. Nesse passo, caso queira que seja sua pretensão analisada, 

o reclamante deverá promover a regular distribuição da presente ação 

junto ao Juízo competente, no caso a 3ª Vara Cível desta Comarca. Ante o 

exposto, declaro a INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA deste Juizado Especial 

Cível para o processo e julgamento da causa em questão, INDEFIRO A 

PETIÇÃO INICIAL e julgo extinto o presente feito, sem resolução de mérito, 

determinando seu consequente arquivamento. Sem custas, diante do que 

estabelece o art. 54, da Lei nº 9.099/95. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Tangará da Serra-MT, 30 de novembro de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000314-82.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIR DA SILVA OLIVEIRA (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

VALMIR DA SILVA OLIVEIRA OAB - MT11692/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DONIZETE FIGUEIREDO DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Dê-se ciência às partes do retorno destes autos da Turma 

Recursal. Transitada em julgado a sentença, providencie-se a alteração da 

classe processual junto ao sistema PJe. Caso nada seja requerido no 

prazo legal, remetam-se os autos ao arquivo procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo. Sem prejuízo, caso a parte sucumbente não seja 

beneficiária da Justiça Gratuita ou não detenha isenção legal, 

encaminhem-se os autos ao Contador Judicial, para cálculo de eventuais 

custas pendentes e intime-se para promover o pagamento no prazo de 05 

(cinco) dias, cumprindo-se na íntegra o que estabelece o art. 574 da 

CNGC. Cumpridas as determinações, arquivem-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Tangará da Serra/MT, 30 de novembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010321-24.2011.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

IOLMAR CARNEIRO BERTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marco Antonio de Mello OAB - MT0013188A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE CANAL OAB - MT0013578S 

(ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO DE LARA MOSQUEIRO OAB - MT0011178A 

(ADVOGADO(A))

PRISCILA KEI SATO OAB - MT0015684S (ADVOGADO(A))

ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO OAB - MT0015687S (ADVOGADO(A))

CICERO NOBRE CASTELLO OAB - MT0013574S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Dê-se ciência às partes do retorno destes autos da Turma 

Recursal. Transitada em julgado a sentença, providencie-se a alteração da 

classe processual junto ao sistema PJe. Caso nada seja requerido no 

prazo legal, remetam-se os autos ao arquivo procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo. Sem prejuízo, caso a parte sucumbente não seja 

beneficiária da Justiça Gratuita ou não detenha isenção legal, 

encaminhem-se os autos ao Contador Judicial, para cálculo de eventuais 

custas pendentes e intime-se para promover o pagamento no prazo de 05 

(cinco) dias, cumprindo-se na íntegra o que estabelece o art. 574 da 

CNGC. Cumpridas as determinações, arquivem-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Tangará da Serra/MT, 30 de novembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002326-35.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MECANICA QUATRO EIXOS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHEUS GHISI OAB - MT0020697A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. A inicial deve ser emendada. A reclamante ingressou com a 

presente ação de obrigação de fazer, com pedido de medida de urgência, 

consistente em determinar que o Estado de Mato Grosso promova 

imediatamente a transferência dos tributos incidentes no veículo descrito 

na inicial à pessoa de Ivan da Cunha. Ocorre que a citada pessoa é 

terceira alheia ao processo e a medida ora pleiteada intervém diretamente 

na sua esfera de direitos. Evidente, nesse passo, que há litisconsórcio 

necessário, nos termos do art. 114 do CPC. Assim, se pretende seja 

analisado o pedido de medida de urgência, é imprescindível que a 

reclamante inclua no polo passivo o devedor do referido crédito. Assim, 

faculto à parte autora a emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, 

para que promova as adequações necessárias na petição inicial, sob 

pena de indeferimento da inicial (artigos 320 e 321 do CPC de 2015). 

Intime-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 30 de novembro de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001394-81.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LAZARO ALBERTO GOMES SIRQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTEVAN SOLETTI OAB - RO3702 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILSON LUIZ DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAMILA PERON GILI OAB - MT0016474A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos etc. Certifique-se o decurso do prazo de embargos acerca do 

bloqueio do ID 15950400. Decorrido o prazo, sem manifestação, e somente 

nesta hipótese, defiro o pedido para levantamento do valor depositado nos 

autos. Deverá a Sra. Gestora certificar-se se o postulante possui poderes 

na procuração outorgada, se for o caso, para levantamento de valores. 

Após, intime-se a executada para, no prazo de 05 dias, indicar quais são 

e onde se encontram os bens passíveis de penhora em seu nome, 

consignando que a omissão caracterizará ato atentatório a dignidade da 

Justiça, com aplicação de multa de 20% sobre o valor atualizado do débito, 

sem prejuízo de outras sanções de natureza processual e material (art. 

774, do CPC). Sem prejuízo da determinação supra, INTIME-SE o 

exequente para, no prazo de 5 dias, apresentar cálculo atualizado do 

valor executado. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da 

Serra/MT, 30 de novembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001969-55.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERLEY DE JESUS SOARES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Conforme o entendimento sufragado no Enunciado nº 166 do 

FONAJE, o juízo de admissibilidade recursal deve ser feito no primeiro grau 

de jurisdição. Certificada a tempestividade e presentes os requisitos de 

admissibilidade, recebo o(s) recurso(s) interposto(s) no efeito devolutivo 

nos termos do art. 43, da Lei nº 9.099/95. Apresentadas as contrarrazões 

pela parte contrária, ou decorrido o prazo respectivo, promovidas as 

anotações devidas, remetam-se os autos à E. Turma Recursal para 

apreciação. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 30 de 

novembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000179-36.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANA DIAS COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Conforme o entendimento sufragado no Enunciado nº 166 do 

FONAJE, o juízo de admissibilidade recursal deve ser feito no primeiro grau 

de jurisdição. Certificada a tempestividade e presentes os requisitos de 

admissibilidade, recebo o(s) recurso(s) interposto(s) no efeito devolutivo 
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nos termos do art. 43, da Lei nº 9.099/95. Apresentadas as contrarrazões 

pela parte contrária, ou decorrido o prazo respectivo, promovidas as 

anotações devidas, remetam-se os autos à E. Turma Recursal para 

apreciação. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 30 de 

novembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001859-56.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FELISBERTO DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FELIPE LOPES DE SOUZA OAB - MT23463/O (ADVOGADO(A))

BRUNO THIAGO DE ABREU BALATA OAB - MT0015353A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Conforme o entendimento sufragado no Enunciado nº 166 do 

FONAJE, o juízo de admissibilidade recursal deve ser feito no primeiro grau 

de jurisdição. Certificada a tempestividade e presentes os requisitos de 

admissibilidade, recebo o(s) recurso(s) interposto(s) no efeito devolutivo 

nos termos do art. 43, da Lei nº 9.099/95. Apresentadas as contrarrazões 

pela parte contrária, ou decorrido o prazo respectivo, promovidas as 

anotações devidas, remetam-se os autos à E. Turma Recursal para 

apreciação. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 30 de 

novembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002614-80.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DIRCE MENDONCA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINE PERES LESSI OAB - MT0015343A-O (ADVOGADO(A))

ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE OAB - MT0015154A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, verifica-se 

que são requisitos imprescindíveis à concessão da medida almejada pelo 

reclamante, o pedido, a probabilidade de êxito na demanda e o fundado 

receio de dano. Não obstante, faz-se necessário também a análise quanto 

à possibilidade de reversão da medida eventualmente deferida, sendo 

somente nessa hipótese possível o deferimento do pleito. A probabilidade 

do direito se relaciona com a análise feita em sede de confronto entre o 

caso em questão com teor da norma violada, ou passível de violação, 

juntamente com a análise das provas existentes, que não devem ser 

equívocas. Já o perigo da demora no provimento jurisdicional consiste na 

inviabilização do efetivo exercício do direito caso haja um retardar no 

provimento jurisdicional. Em juízo de rasa cognição, não vislumbro a 

presença dos requisitos necessários à concessão da medida de urgência 

almejada. Embora a reclamante afirme que a inscrição nos órgãos de 

proteção ao crédito decorreu de lançamento de débito posterior ao 

cancelamento do contrato de utilização de linha telefônica, os documentos 

juntados aos autos pela própria promovente indicam exatamente o 

contrário. Com efeito, é possível notar que a inscrição no órgão de 

proteção ao crédito foi realizada em razão do não pagamento de dívida 

com vencimento no dia 06/06/2017, conforme documento de ID 16789879, 

ou seja, anterior à data que a reclamante alega ter ocorrido a rescisão do 

contrato com cancelamento da linha telefônica (dia 25/05/2018). Portanto, 

ao contrário do que alega, não é possível presumir que a inscrição derivou 

de débito constituído após o cancelamento do serviço, pois a dívida tem 

data de vencimento de quase um ano antes da inscrição. Com essas 

razões, não presentes os requisitos do art. 300, do CPC, INDEFIRO a 

medida de urgência almejada. Recebo a petição inicial eis que preenchidos 

os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil. Designe-se 

audiência de conciliação. Cite-se a parte reclamada por carta com aviso 

de recepção, intimando-a também para comparecimento à audiência de 

conciliação. Na carta de citação/intimação deverá constar advertência de 

que o não comparecimento da reclamada na audiência de conciliação 

importará em sua revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados 

na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95), bem como que o prazo de 05 (cinco) 

dias para a oferta de resposta fluirá a partir da audiência de conciliação, 

caso não haja composição amigável no referido ato e as partes dispensem 

a produção de provas em audiência de instrução e julgamento. Caso as 

partes manifestem o desejo de produzir provas em audiência de instrução, 

o prazo fatal para a oferta de resposta escrita ou oral será a data da 

audiência de instrução e julgamento. Intime(m)-se o(a)(s) requerente(s), 

consignando no mandado que o não comparecimento pessoal a audiência, 

implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do 

art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais. O advogado que estiver patrocinando os interesses de 

qualquer das partes deverá ele próprio providenciar a habilitação no 

sistema PJe, através da funcionalidade “Solicitar Habilitação”, conforme 

dispõe o art. 21, da Resolução nº 03/TP-TJMT, de 12.04.2018. Nesse 

sentido, quando necessário, desde já determino que a Secretaria 

providencie a intimação prevista no § 1º do referido dispositivo. 

Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra-MT, 30 de novembro de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002501-29.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CATIA FERNANDES DA SILVA CASAGRANDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE OAB - MT0015154A-O 

(ADVOGADO(A))

JAQUELINE PERES LESSI OAB - MT0015343A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENAC - RECUPERADORA NACIONAL DE CREDITO LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. A reclamante ajuizou AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS com pedido de medida 

de urgência, consistente em determinar que reclamada se abstenha de 

inserir os dados da parte autora nos cadastros restritivos de crédito 

relativos aos débitos em debate, ao argumento que o débito objeto da 

inscrição já foi pago. Narra a reclamante que após concluir curso de 

pós-graduação foi informada da existência de um débito com a reclamada, 

tendo firmado pacto para novação da dívida (ID 16402146), que foi 

integralmente adimplida. DECIDO. Do disposto no art. 300 do Código de 

Processo Civil, verifica-se que são requisitos imprescindíveis à concessão 

da medida almejada pelo autor, o pedido, a demonstração da probabilidade 

de êxito na demanda e o fundado receio de dano. Não obstante, faz-se 

necessário também a análise quanto à possibilidade de reversão da 

medida eventualmente deferida, sendo somente nessa hipótese possível o 

deferimento do pleito. A probabilidade se relaciona com a adequação do 

alegado com o direito lesado, ou seja, é a análise feita em sede de 

confronto entre o caso em questão com teor da norma violada, ou passível 

de violação, juntamente com a análise das provas existentes, que não 

devem ser equívocas. Já o perigo da demora no provimento jurisdicional 

consiste na inviabilização do efetivo exercício do direito caso haja um 

retardar no provimento jurisdicional. Em juízo de rasa cognição, verifico a 

presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência. A 

reclamante informa na inicial que após a conclusão do curso tomou ciência 

de uma dívida com a instituição de ensino e que, em razão disso, firmou 

acordo com a reclamada, tendo-o quitado integralmente. No entanto, relata 

a reclamante que após uma possível cessão de crédito, diversas 

empresas estranhas ao contrato começaram a realizar cobranças, 

conforme documento de ID 16402150, mesmo ela tendo quitado 

integralmente o que devia à reclamada. De fato, pelos documentos 

juntados aos autos é possível inferir que a reclamante efetuou o 

pagamento pactuado, uma vez que anexa no ID 16402146 os documentos 

que demonstram o pacto de novação e os respectivos comprovantes de 

pagamento. Não obstante alguns comprovantes de pagamento estejam 

ilegíveis, isso é fato comum, decorrente da natural ação do tempo, 

considerando que os pagamentos ocorreram nos anos de 2014/2015. 

Além disso, anexa aos autos extrato assinado e carimbado pela instituição 
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informando o pagamento do débito no Id 16402146, o que demonstra que a 

reclamante efetivamente nada deve à reclamada. A plausibilidade jurídica 

do pedido, portanto, se consubstancia na provável declaração de 

inexistência de débito e o consequente lançamento indevido do nome da 

reclamante nos órgãos de proteção ao crédito. Não se pode olvidar que o 

lançamento do nome da reclamante no banco de dados de serviços de 

restrição de crédito como o SERASA, SPC, CADIN e outros, tem sido 

objeto de restrição no campo da jurisprudência, como se vê, por exemplo, 

no julgamento do Agravo de Instrumento nº 187195-MT, Rel. Min. CARLOS 

ALBERTO MENEZES DIREITO, publicado no DJU de 04.08.98, pág. 77. Em 

casos desta natureza, quando na maioria das vezes a atitude do credor 

se mostra precipitada, as consequências em detrimento do consumidor ou 

devedor são devastadoras e irreparáveis, com abalo no seu crédito, nas 

suas relações comerciais e bancárias, além de reflexos negativos na sua 

honra ou boa fama. O periculum in mora evidencia-se pelo fato de a 

inclusão do nome nos órgãos de proteção ao crédito gerar abalo de 

crédito, daí resultando prejuízos relevantes. Presente, pois, o fundado 

receio de dano de difícil reparação. Por fim, verifico ausência de perigo de 

irreversibilidade da medida, uma vez que a qualquer tempo (CPC, art. 296) 

e até por ocasião do julgamento final, poderá perfeitamente ser revogada 

esta decisão, tornando a inscrição nos serviços de proteção ao crédito a 

produzir seus regulares efeitos, sem qualquer prejuízo à empresa 

reclamada. Com essas razões, presentes os requisitos do art. 300, do 

CPC, antecipando um dos efeitos da sentença final, DEFIRO a tutela de 

urgência antecipada a fim de determinar que a reclamada se abstenha de 

inserir os dados da autora nos cadastros de restrições de crédito (SPC, 

SERASA, entre outros) com relação aos débitos objeto da presente 

demanda, ou que os exclua caso a inscrição já tenha sido realizada. 

Designe-se audiência de conciliação, conforme pauta do Sr. Conciliador. 

Cite-se a reclamada e intimem-se as partes para comparecimento ao ato, 

facultando-se a representação por advogado e consignando que, caso 

não haja composição, será designada audiência de instrução e julgamento, 

ocasião na qual poderá a reclamada apresentar resposta escrita ou oral; 

caso não haja interesse das partes na produção de provas em audiência, 

deverá a reclamada sair da audiência de conciliação intimada a fim de 

apresentar contestação, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de revelia. 

Intime-se o reclamante, consignando no mandado que o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais. O advogado que estiver 

patrocinando os interesses de qualquer das partes deverá ele próprio 

providenciar a habilitação no sistema PJe, através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, conforme dispõe o art. 21, da Resolução nº 

03/TP-TJMT, de 12.04.2018. Nesse sentido, quando necessário, desde já 

determino que a Secretaria providencie a intimação prevista no § 1º do 

referido dispositivo. Intimem-se. Cumpram-se, expedindo-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 30 de novembro de 2018 ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002609-58.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

AUDENAUER ZAMBONINI FARIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOARES DOS REIS GRILO OAB - MT23399/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, verifica-se 

que são requisitos imprescindíveis à concessão da medida almejada pelo 

reclamante, o pedido, a demonstração da probabilidade de êxito na 

demanda e o fundado receio de dano. Não obstante, faz-se necessário 

também a análise quanto à possibilidade de reversão da medida 

eventualmente deferida, sendo somente nessa hipótese possível o 

deferimento do pleito. A probabilidade do direito se relaciona com a 

adequação do alegado com o direito lesado, ou seja, é a análise feita em 

sede de confronto entre o caso em questão com teor da norma violada, ou 

passível de violação, juntamente com a análise das provas existentes, que 

não devem ser equívocas. Já o perigo da demora no provimento 

jurisdicional consiste na inviabilização do efetivo exercício do direito caso 

haja um retardar no provimento jurisdicional. Em juízo de rasa cognição, 

verifico a presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência. 

A documentação anexada pelo reclamante à petição inicial indica que, 

efetivamente, mantém contrato de conta corrente com o banco reclamado, 

que aparentemente está em plena vigência. Essa constatação resulta do 

fato de que, apesar de não ser possível a regular movimentação bancária, 

o documento do ID 16771641 indica que a conta bancária está ativa, 

contando inclusive com saldo. Por outro lado, o reclamante também 

demonstra que está impossibilitado de realizar qualquer operação, 

conforme é possível verificar pelos documentos dos Ids 16771089 e 

16771658. Tudo isso indica que, efetivamente, o banco reclamado está 

descumprindo o contrato firmado com o reclamante, impossibilitando-o de 

utilizar os serviços disponibilizados. O periculum in mora é evidente no 

caso, tendo em vista que o reclamante está impossibilitado de realizar 

qualquer movimentação financeira. Consequentemente, está 

impossibilitado de movimentar seu patrimônio, situação que viola direito 

fundamental previsto na Constituição Federal. Não bastasse, demonstra 

que é arrimo de família, sendo evidente que necessita do numerário que 

está na conta bancária para promover o próprio sustento e de sua família, 

o que está sendo obstaculizado por provável falha no sistema do 

reclamado. Evidente, portanto, a falha na prestação do serviço, que deve 

ser de pronto corrigida, evitando-se maiores prejuízos ao reclamante. Por 

fim, verifico ausência de perigo de irreversibilidade da medida, uma vez 

que a qualquer tempo (CPC, art. 296) e até por ocasião do julgamento final, 

poderá perfeitamente ser revogada esta decisão, sem qualquer prejuízo 

ao banco reclamado. Com essas razões, presentes os requisitos do art. 

300, do CPC, antecipando um dos efeitos da sentença final, DEFIRO a 

tutela de urgência antecipada a fim de determinar ao banco reclamado que 

promova, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a liberação integral da 

conta bancária do reclamante (conta corrente 63998-2, agência 1321-8, 

Banco do Brasil), permitindo-lhe toda e qualquer movimentação financeira 

sobre o saldo nela existente, sob pena de multa diária que fixo em R$ 

500,00 (quinhentos reais), até o limite de 20 salários mínimos. Recebo a 

petição inicial, tendo em vista que estão preenchidos os requisitos do art. 

319 do Código de Processo Civil de 2015. Designe-se audiência de 

conciliação. Cite-se a parte promovida preferencialmente por 

correspondência com aviso de recepção, intimando-a também para 

comparecimento à audiência de conciliação. A correspondência ou 

contra-fé recebida no endereço da parte é eficaz para efeito de citação, 

desde que identificado o seu recebedor (Enunciado nº 5 do FONAJE). Na 

correspondência/mandado de citação/intimação deverá constar a 

advertência de que o não comparecimento da parte promovida na 

audiência de conciliação importará em sua revelia e presunção de 

veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95), bem 

como que o prazo de 05 (cinco) dias para a oferta de resposta fluirá a 

partir da audiência de conciliação, caso não haja composição amigável no 

referido ato e as partes dispensem a produção de provas em audiência de 

instrução e julgamento. Caso as partes manifestem o desejo de produzir 

provas em audiência de instrução, o prazo fatal para a oferta de resposta 

escrita ou oral será a data da audiência de instrução e julgamento. 

Intime(m)-se o(a)(s) promovente(s), consignando no mandado que o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo 

sem resolução do mérito e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas processuais. O 

advogado que estiver patrocinando os interesses de qualquer das partes 

deverá ele próprio providenciar a habilitação no sistema PJe, através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, conforme dispõe o art. 21, da 

Resolução nº 03/TP-TJMT, de 12.04.2018. Nesse sentido, quando 

necessário, desde já determino que a Secretaria providencie a intimação 

prevista no § 1º do referido dispositivo. Intimem-se. Cumpra-se, com 

URGÊNCIA. Tangará da Serra-MT, 30 de novembro de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002612-13.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LAZARO GABRIEL DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDOMIRO ANTONIO DA SILVA JUNIOR OAB - MT21128/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS HENRIQUE DIAS DOS SANTOS (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Trata-se de AÇÃO DE "DISSOLUÇÃO" DO CONTRATO, COM 

MEDIDA CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO DE LIMINAR. 

Não obstante tenha indicado na nomenclatura da ação o pedido de 

resolução ("dissolução") contratual, verifica-se pelo bojo da petição inicial 

que o único pedido formulado consiste em medida de busca e apreensão 

de um veículo, sob o fundamento do não cumprimento do contrato de 

compra e venda anexado. Além disso, pela própria manifestação do 

reclamante na inicial, este deixa expresso que se trata de medida cautelar 

preparatória para a propositura de futura ação de execução. Da forma 

como proposta a ação, no entanto, o seu processamento perante os 

Juizados Especiais é flagrantemente incabível. A medida pretendida na 

petição inicial se amolda ao que prescreve o art. 303, c.c. art. 301, do 

CPC, que tem rito próprio e específico. Nesse diapasão, o rito da Lei 

9.099/95 é incompatível com as especificações dos arts. 303 e ss. do 

CPC, não havendo como prosseguir o feito perante o Juizado Especial, 

posto que o pleito inicial e seus motivos fundam-se unicamente nas 

particularidades do procedimento específico para concessão de tutelas de 

urgência de caráter antecedente. Assim, a ação que visa unicamente 

tutela de urgência dessa natureza não pode tramitar perante o Juizado 

Especial por patente incompatibilidade de ritos, em conformidade com o 

entendimento estampado no Enunciado nº 163 do FONAJE: "Os 

procedimentos de tutela de urgência requeridos em caráter antecedente, 

na forma prevista no art. 303 a 310 do CPC/2015, são incompatíveis com o 

Sistema dos Juizados Especiais". Ante o exposto, e considerando o mais 

que dos autos consta, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e julgo extinto o 

processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, II, da Lei nº 

9.099/95, determinando seu arquivamento. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 30 de novembro de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Comarca de Lucas do Rio Verde

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003561-67.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ISOTON (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUIDO ICARO FRITSCH OAB - MT19381/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (RÉU)

BANCO CETELEM S.A. (RÉU)

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (RÉU)

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1003561-67.2018.8.11.0045. 

AUTOR(A): JOAO ISOTON RÉU: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A., 

BANCO SAFRA S-A, BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A., BANCO 

CETELEM S.A. I. Defiro a gratuidade processual. II. Postergo a análise da 

tutela de urgência pleiteada para após a fase postulatória, haja vista a 

necessidade de ouvir o polo passivo da demanda, aliado ao fato de que a 

concessão do pleito liminar está condicionada à demonstração de 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300), exigindo, pois, cautela 

e segurança por parte do Juízo para sua concessão. III. Ante a clara 

hipossuficiência do consumidor na relação de consumo, a inversão do 

ônus da prova é medida necessária para se determinar à parte requerida 

a juntada de cópia de contrato ou outro documento que evidencie a 

existência de relação jurídica com a parte autora, nos termos do art. 6, VIII, 

do CDC. Da mesma forma, recomenda-se que a parte requerida traga aos 

autos pesquisa completa relativa aos órgãos de restrição ao crédito 

quanto à parte autora. IV. Designo audiência de conciliação/mediação para 

a data de 03/12/2018, às 14h00min, a qual será realizada perante o 

CEJUSC, nos termos do enunciado 27 do FONAMEC. V. Intime-se a parte 

requerida com relação à audiência e a presente decisão, bem como cite-a 

quanto aos termos da petição inicial. VI. O prazo para resposta será de 15 

dias úteis (art. 219) e se iniciará: a) Na data da audiência inicial de 

conciliação/mediação, ou da última sessão de conciliação, quando 

qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição; b) Do protocolo do pedido de cancelamento da audiência 

de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, quando ocorrer a 

hipótese de ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse 

na composição consensual (art. 334, § 4o, inciso I); c) No caso de 

litisconsórcio passivo, e havendo desinteresse na realização da audiência 

— que deverá ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, § 6º), 

o termo inicial, para cada um dos réus, será a data de apresentação de 

seu respectivo pedido de cancelamento da audiência; VII. Consigne-se no 

mandado que, não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pelo autor (CPC art. 341 c.c 344). 

VIII. As partes devem comparecer acompanhadas por seus advogados ou 

defensores públicos (art. 334, § 9º, do CPC). IX. A parte poderá constituir 

representante, por meio de procuração específica, com poderes para 

negociar e transigir (art. 334, § 10º, do CPC). X. O não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 8º, do 

CPC). XI. Havendo desinteresse na autocomposição, a parte ré deverá 

fazê-lo, por petição, apresentada com 10 (dez) dias de antecedência, 

contados da data da audiência (art. 334, § 8º do CPC). XII. A audiência 

somente não se realizará se ambas as partes manifestarem, 

expressamente, desinteresse na composição consensual (art. 334, § 4º, I, 

do CPC). XIII. Intime-se a parte autora para que, conforme disposto no art. 

319,II, CPC indique o endereço eletrônico das partes. XIV. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004050-07.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1004050-07.2018.8.11.0045. 

REQUERENTE: JOAO CARDOSO REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos etc. I. Por não ter tido cumprimento da decisão 

proferida anteriormente, a fim de evitar prejuízo as partes, redesigno o ato 

para o dia 05/02/2019 às 15h30min. II. No mais, cumpra-se 

escrupulosamente a decisão proferida inicialmente. III. Intimem-se. 

Cumpra-se. IV. Às providências. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1001180-86.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

E. C. D. S. (REQUERENTE)

A. D. C. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVANIA LUCIA ORSO PESAMOSCA OAB - MT22113/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. D. C. D. L. D. R. V. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Intimação do advogado da parte autora para comparecer com a 

requerente, no prazo de dez dias, para retirar o termo de guarda.

Despacho Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1004774-11.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:
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MANOEL LEITAO DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROYAL SUPERMERCADOS LTDA - ME (RÉU)

LUZIA CHAVES FONTES SUPERMERCADO - ME (RÉU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1004774-11.2018.8.11.0045. 

AUTOR(A): MANOEL LEITAO DA SILVA RÉU: LUZIA CHAVES FONTES 

SUPERMERCADO - ME, ROYAL SUPERMERCADOS LTDA - ME Vistos etc. 

I. Defiro o benefício da justiça gratuita nos moldes do art. 98 e seguintes 

do CPC. II. Recebo a petição inicial e defiro o prazo de 05 (cinco) dias para 

o depósito da quantia especificada (CPC, art. 542, I). III. Não sendo 

realizado o depósito, o processo será extinto sem resolução do mérito 

(CPC, art. 542, parágrafo único). IV. Realizado o depósito, cite-se a parte 

requerida para levantá-lo ou oferecer resposta, no prazo de 15 (quinze) 

dias, observando-se o disposto no art. 544 do CPC, que enumera as 

defesas cabíveis na contestação. V. A alegação de que o depósito não é 

integral só será admissível se a parte requerida indicar o montante que 

entende devido (CPC, art. 544, parágrafo único). Alegada a insuficiência 

do depósito e indicado o montante que se entende devido, à parte autora é 

lícita a complementação, no prazo de 10 (dez) dias, contado da intimação 

(CPC, art. 545). Por outro lado, poderá a parte requerida levantar desde 

logo a quantia ou a coisa depositada, com a consequente liberação parcial 

da parte autora, prosseguindo o processo quanto à parcela controvertida 

(CPC, art. 545, § 1º). VI. Por não haver uma previsão legal para a 

realização de audiência de conciliação no procedimento especial de ação 

de consignação em pagamento, sendo sua realização faculdade do juiz, 

por ora deixo de designa-la visto inexistência de iniciativa. Após a 

apresentação de defesa, caos essa seja apresentada, ai sim poder-se-á 

designar, se assim entender-se cabível. VII. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1004354-06.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANE BERTINATTO COPETTI (EMBARGANTE)

VILSON COPETTI (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDINEIA MIQUELIN BERTAN OAB - MT0007249A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (EMBARGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1004354-06.2018.8.11.0045. 

EMBARGANTE: LUCIANE BERTINATTO COPETTI, VILSON COPETTI 

EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S.A Vistos etc. I. Tendo decorrido 

vasto lapso temporal da proposição da presente e inexistindo vinculação 

de guias para pagamento no sistema vinculadas ao feito, nos termos do 

disposto no art. 2º, §4º, do Provimento nº 22/2016 da CGJ, intime-se a 

parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, promover a juntada 

da(s) guia(s) das custas e taxas judiciárias, com a comprovação dos 

respectivos recolhimentos, sob pena de extinção do feito. II. Após, 

retornem conclusos. III. Cumpra-se. Às providências. Cássio Luís Furim 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004851-20.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA BOMBARDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AURELINA DO NASCIMENTO CAMPOS LIMA OAB - MT0019733A 

(ADVOGADO(A))

ANGELA FLAVIA XAVIER MESQUITA OAB - MT19168/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVAIR CAVALCANTE MACHADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1004851-20.2018.8.11.0045. 

REQUERENTE: VALERIA BOMBARDA REQUERIDO: IVAIR CAVALCANTE 

MACHADO Vistos etc. I. Apesar da autora se intitular como 

hipossuficiente, inexistem quaisquer elementos capazes de demonstrar 

que a mesma não possui capacidade de arcar com as custas 

processuais, eis que não trouxe aos autos documentos comprobatórios. II. 

Sendo assim, intime-se o autor para emendar a inicial (art. 321 do CPC), no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial, a fim de: 

a) comprovar a miserabilidade econômica aduzida na inicial, juntando 

documentos necessários para a prova de tal fato, sob pena de 

indeferimento do benefício da gratuidade de justiça; b) indicar endereço 

eletrônico; III. Intime-se. Cumpra-se. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004955-12.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ FERNANDO P VALOTTA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1004955-12.2018.8.11.0045. 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

REQUERIDO: LUIZ FERNANDO P VALOTTA - ME Vistos etc. I. Recebo a 

inicial bem como os documentos que a instrui. II. DEFIRO liminarmente a 

busca e apreensão, visto a demonstração documental da mora, pois a 

parte Requerida foi notificada extrajudicialmente a respeito dos débitos 

vencidos e não pagos (artigo 2º do Decreto-lei nº 911/69). III. DETERMINO 

a realização de restrição judicial do veículo objeto da inicial via sistema 

RENAJUD, nos termos do artigo 3º, 9º, do Decreto-Lei 911/69, a qual 

deverá ser retirada após a efetivação da apreensão. IV. Expeça-se 

mandado de busca, apreensão e depósito, na forma requerida. V. Feita a 

apreensão e o depósito, CITE-SE a parte Requerida para, EM QUINZE (15) 

DIAS, contestar ou, PAGAR EM CINCO (5) DIAS a integralidade da dívida 

exigida, requerendo a purgação da mora. (artigo 3º, do Decreto-lei n.º 

911/69). VI. Cinco dias após executada a liminar sem que tenha havido a 

purgação da mora (certifique-se), consolidar-se-ão a propriedade e a 

posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário 

(Requerente). VII. Cumpra-se, expedindo o necessário. Cássio Luís Furim 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004961-19.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANO HASSE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1004961-19.2018.8.11.0045. 

EXEQUENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A EXECUTADO: JULIANO 

HASSE Vistos etc. I. Cite-se a parte executada para que efetue o 

pagamento da dívida, no prazo de 03 (três) dias, contado da citação (CPC, 

art. 829, caput), ou indique bens passíveis de penhora, cientificando-a 

também de que poderá opor embargos (CPC, arts. 914 e 915), 

independentemente de penhora, depósito ou caução, no prazo de 15 

(quinze) dias, contado, conforme o caso, na forma do art. 231 do CPC. II. 

Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da 

dívida, os quais serão reduzidos pela metade, no caso de integral 

pagamento no prazo de 03 (três) dias (CPC, art. 827, § 1º). III. Do mandado 

de citação constarão, também, a ordem de penhora e a avaliação a serem 

cumpridas pelo oficial de justiça tão logo verificado o não pagamento no 

prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com intimação da parte 

executada (CPC, art. 829, § 1º). IV. Não sendo encontrada a parte 

executada, o oficial de justiça deverá arrestar tantos bens quantos 

bastem para garantir a execução, promovendo-se, na sequência, o 
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procedimento inserto no § 1º do art. 830 do CPC. V. Caso a parte 

executada possua cadastro na forma do art. 246, § 1º, e art. 1.051, do 

CPC, a citação deverá ser feita de maneira preferencialmente eletrônica. 

VI. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cássio Luís Furim Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004514-31.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS VALDECIR ZAMBOM (RÉU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1004514-31.2018.8.11.0045. 

AUTOR(A): ITAU UNIBANCO S/A RÉU: MARCOS VALDECIR ZAMBOM 

Vistos etc. I. Recebo a inicial e os documentos que a instrui. II. Dispensada 

a audiência de conciliação, com fulcro no art. 334, §4º, II do CPC. III. 

Cite-se pessoalmente a parte requerida quanto aos termos da petição 

inicial, consignando que o prazo para resposta será de 30 (trinta) dias 

úteis (CPC, art. 335 c/c art. 183) e se iniciará na forma disposta no art. 231 

do CPC. Consigne-se no mandado, ainda, que não sendo contestada a 

ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela 

parte autora (CPC, art. 341 c/c art. 344). IV. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004543-81.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1004543-81.2018.8.11.0045. 

AUTOR(A): MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A. RÉU: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. I. Recebo a inicial e 

os documentos que a instrui. II. Dispensada a audiência de conciliação, 

com fulcro no art. 334, §4º, II do CPC. III. Cite-se pessoalmente a parte 

requerida quanto aos termos da petição inicial, consignando que o prazo 

para resposta será de 30 (trinta) dias úteis (CPC, art. 335 c/c art. 183) e 

se iniciará na forma disposta no art. 231 do CPC. Consigne-se no 

mandado, ainda, que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela parte autora (CPC, art. 

341 c/c art. 344). IV. Cumpra-se, expedindo o necessário. Cássio Luís 

Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004643-36.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMAR PEREIRA RAMOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO BALEM OAB - PR46441 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1004643-36.2018.8.11.0045. 

AUTOR(A): VALDEMAR PEREIRA RAMOS RÉU: INSS-INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Vistos etc., I. Defiro os benefícios da 

assistência judiciária gratuita. II. Postergo a análise do pleito liminar para 

momento posterior à contestação, haja vista a necessidade de ouvir o polo 

passivo da demanda. III. Cite-se o Instituto Requerido para que responda à 

presente ação, se quiser, no prazo de 30 (trinta) dias, conforme 

inteligência do art. 183 do Código de Processo Civil. IV. Consigne-se no 

mandado que, não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pela parte Autora. V. Após, 

intime-se a parte Autora para no prazo legal apresentar impugnação, caso 

queira. VI. Em seguida, imediatamente conclusos para 

deliberação.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências. Cássio 

Luís Furim Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 115551 Nr: 6987-12.2015.811.0045

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PHPH, ASPC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RJH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO SAMIR DE DEUS - 

OAB:21271/mt

 Código: 115551

Vistos etc.

I. Nos termos do art. 528 do Código de Processo Civil, intime-se o 

executado pessoalmente, no endereço informado à fl. 44 dos autos em 

apenso, para que, em 3 (três) dias, pague o débito, prove que o fez ou 

justifique a impossibilidade de efetuar o pagamento.

 II. Caso o executado, no prazo supracitado, não efetue o pagamento, não 

prove que o efetuou ou não apresente justificativa da impossibilidade de 

efetuá-lo, expeça-se o necessário para efetivação de protesto de seu 

nome perante o cartório de registros local nos termos do artigo 528, § 1º, 

do CPC.

III. Cientifique o executado que além do protesto, poderá ser preso por 01 

(um) a 03 (três) meses, em regime fechado, em caso de não pagamento 

(art. 528, §3º, do CPC).

IV. O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que 

compreende até as 3 (três) prestações anteriores ao ajuizamento da 

execução e as que se vencerem no curso do processo (art. 528, § 7º, do 

CPC).

V. Quanto aos pedidos de penhora, tendo como débito valor diverso do 

processo que tramita em apenso, caracterizando o perigo de dano em 

desfavor dos exequentes, menor impúbere, cujas necessidades são 

presumidas, além do fato que ainda a prisão não retira a possibilidade de a 

execução seguir as mesmas regras do processo de execução em geral, 

dentro de uma interpretação sistemática do CPC, defiro pedido de fl. 44.

Nesse sentido ainda:

 EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE ALIMENTOS - 

BLOQUEIO DE VALORES - SISTEMA BACENJUD - POSSIBILIDADE. - O 

sistema BACENJUD revela-se como um importante instrumento para a 

efetividade da prestação jurisdicional, a fim de que não se tornem inócuos 

os provimentos e os títulos executivos, sem que tal medida possa ser 

considerada atentatória aos direitos constitucionalmente protegidos. - 

Estando o executado inadimplente e sendo evidente a conclusão de que o 

exequente sofre danos em razão da inadimplência do devedor, não se 

mostra razoável que enfrente obstáculos infindáveis para obter a 

satisfação do crédito alimentar, devendo ser deferido o pedido de bloqueio 

de valores. (Agravo de Instrumento Cv 1.0024.11.125544-4/002, Relator 

(a): Des.(a) Dárcio Lopardi Mendes , 4ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 

14/03/2013, publicação da sumula em 19/03/2013).

 VI. Diante do exposto, defiro a pesquisa de bens móveis existentes via 

sistema RENAJUD.

VII. Defiro, ainda, o pedido de penhora/bloqueio sobre ativos financeiros 

encontrados nas contas ou aplicações financeiras da parte executada até 

o limite do crédito indicado na execução, por meio de penhora on line via 

BACENJUD.

a) Caso seja confirmado o bloqueio de ativos financeiros em nome do 

executado, considerar-se-á efetuada a penhora, valendo-se como termo 

dela o protocolo emitido pelo sistema BacenJud, que será juntado aos 

autos, providenciando-se, em seguida, a intimação do executado acerca 

da constrição, nos exatos termos do § 3º do artigo 854 do CPC .

b) A intimação do devedor será dispensada em caso de bloqueio de 
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quantia ínfima, compreendida esta como aquela incapaz de cobrir o valor 

das custas e despesas processuais (art. 836, CPC), a qual será 

desbloqueada e restituída à conta de origem pelo juízo.

VIII. Por outro lado, como é cediço, as verbas trabalhistas (incluindo os 

valores depositados na conta do FGTS) são, via de regra, intangíveis, não 

podendo ser alvo de penhora. Todavia, a impenhorabilidade não é absoluta 

e deve ser relativizada em caso de dívida de alimentos, visto que se está 

diante de direito fundamental de maior magnitude, qual seja, o direito à vida 

do alimentando.

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE DÉBITO ALIMENTAR - 

PENHORA DE NUMERÁRIO CONSTANTE NO FUNDO DE GARANTIA POR 

TEMPO DE SERVIÇO (FGTS) EM NOME DO TRABALHADOR/ALIMENTANTE 

- COMPETÊNCIA DAS TURMAS DA SEGUNDA SEÇÃO - VERIFICAÇÃO - 

HIPÓTESES DE LEVANTAMENTO DO FGTS - ROL LEGAL 

EXEMPLIFICATIVO - PRECEDENTES - SUBSISTÊNCIA DO ALIMENTANDO - 

LEVANTAMENTO DO FGTS - POSSIBILIDADE - PRECEDENTES - RECURSO 

ESPECIAL PROVIDO. I - A questão jurídica consistente na admissão ou não 

de penhora de numerário constante do FGTS para quitação de débito, no 

caso, alimentar, por decorrer da relação jurídica originária afeta à 

competência desta c. Turma (obrigação alimentar), deve, de igual forma 

ser conhecida e julgada por qualquer dos órgãos fracionários da Segunda 

Seção desta a. Corte; II - Da análise das hipóteses previstas no artigo 20 

da Lei n. 8.036/90, é possível aferir seu caráter exemplificativo, na medida 

em que não se afigura razoável compreender que o rol legal abarque 

todas as situações fáticas, com a mesma razão de ser, qual seja, a 

proteção do trabalhador e de seus dependentes em determinadas e 

urgentes circunstâncias da vida que demandem maior apoio financeiro; II - 

Irretorquível o entendimento de que a prestação dos alimentos, por 

envolver a própria subsistência dos dependentes do trabalhador, deve ser 

necessariamente atendida, ainda que, para tanto, proceda-se ao 

levantamento do FGTS do trabalhador; IV - Recurso Especial provido. (STJ 

- REsp 1083061/RS, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 02/03/2010, DJe 07/04/2010)”

IX. Dessa forma, determino a expedição de ofício à Caixa Econômica 

Federal com o objetivo de requisitar o bloqueio/penhora de eventuais 

valores depositados na conta vinculada ao FGTS do executado, enviando 

a este juízo cópia do extrato da mencionada conta no prazo de 10 (dez) 

dias.

X. Após devidamente cumpridas todas as deliberações supra, abra-se 

vista ao Ministério Público.

XI. Em seguida, retorne-me conclusos.

 XII. Intime-se. Cumpra-se.

Lucas do Rio Verde, 22 de outubro de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 85930 Nr: 5592-87.2012.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CCRLDRV-S

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDPAECVLM, VMR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE CHEKERDEMIAN - 

OAB:MT/11876-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO 85930.

Vistos etc.

I.Defiro o pedido busca de veículos em nome dos executados, por meio do 

sistema RENAJUD.

II. Registre-se, todavia, que não se trata de penhora de bem móvel 

(automóvel/motocicleta) por meio do sistema Renajud, mas de mera 

restrição visando eventual e futura constrição propriamente dita, uma vez 

que efetivada restrição em veículos do devedor deverá, de imediato, ser 

providenciada sua constrição física/real, a partir de quando estará o juízo 

devidamente garantido.

III. Vindo aos autos informações acerca da efetivação de restrição sobre 

veículos, expeça-se o necessário visando à efetivação da penhora, 

depósito e avaliação.

IV. Após, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 dias, 

manifeste-se quanto ao prosseguimento do feito.

V. Cumpra-se. Às providências.

Lucas do Rio Verde/MT, em 08 de novembro de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 13382 Nr: 2180-32.2004.811.0045

 AÇÃO: Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ ANTONIO PRADO, VILSON JOSÉ SCHNEIDER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUSTAVO ALEXANDRE ARENA COELHO, 

LUCIANO ARMANDO SETTE, RICARDO PICIN MORO, VALMIR ANTONIO 

BARZAGUI, MARISTELA SEIDEL BARZAGUI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALDO LOUREIRO DA SILVA - 

OAB:MS/3.650, HENRIQUE DA COSTA NETO - OAB:MT/3710, NELSON 

SARAIVA DOS SANTOS - OAB:MT/7720-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA ALVES 

BARBOSA - OAB:MT/ 4.945, MAURO DA SILVA ANDRIESKI - 

OAB:MT/7460-A

 CÓDIGO 14432.

Vistos etc.

I. Dê-se ciência às partes do retorno dos autos à Instância de piso.

II. Nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) dias, arquive-se.

III. Cumpra-se.

 Lucas do Rio Verde-MT, 29 de novembro de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 22166 Nr: 3323-85.2006.811.0045

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO JOSÉ DA SILVA LANCHONETE-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Pezzini - 

OAB:13.844-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 22166

Vistos etc.

I. Trata-se de ação de execução fiscal ajuizada pelo Município de Lucas 

do Rio Verde em desfavor de Antônio José da Silva Lanchonete - me, 

tendo o credor manifestado às fls. 126/127 informando que houve o 

pagamento do débito fiscal executado.

 É o sucinto relatório. Decido.

II. Como se denota dos autos, a dívida fora devidamente integralizada 

perante o fisco.

Portanto, da análise do acervo informativo carreado aos autos, vislumbro 

a ocorrência do efetivo adimplemento do débito reclamado, sendo que a 

extinção do feito é medida que sobressai.

III. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com supedâneo n 

Município de Lucas do Rio Verde o artigo 924, II, do CPC.

IV. Revogo a restrição de circulação junto aos bens indicados através do 

sistema RENAJUD. Proceda-se com a baixa de eventual restrição nos 

dados dos veículos deferida em decisão de fl. 49.

V. Transitada em julgado esta sentença, proceda-se às devidas baixas na 

distribuição. Após, ao arquivo.

VI. Eventuais custas remanescentes pelas partes executadas.

VII. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 26 de outubro de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 14432 Nr: 324-96.2005.811.0045

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUSTAVO ALEXANDRE ARENA COELHO, LUCIANO 

ARMANDO SETTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO PICIN MORO, VALMIR ANTONIO 

BARZAGUI, SAGEL COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA, MARISTELA SEIDEL 
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BARZAGUI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO JOÃO DE CARVALHO 

JUNIOR - OAB:6232-O, JOÃO BATISTA ALVES BARBOSA - OAB:MT/ 

4.945

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO S. ANDRIESKI - 

OAB:7.460/MT, SILAS DO NASCIMENTO FILHO - OAB:4398-A

 CÓDIGO 14432.

Vistos etc.

I. Dê-se ciência às partes do retorno dos autos à Instância de piso.

II. Nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) dias, arquive-se.

III. Cumpra-se.

 Lucas do Rio Verde-MT, 29 de novembro de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 37532 Nr: 2569-07.2010.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BDAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LRDCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILTON MASSAHARU MURAI - 

OAB:16783-O/MT, VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR - 

OAB:9353/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SELNA BEATRIZ DA COSTA - 

OAB:11558-B/MT

 CÓDIGO 37532.

Vistos etc.

I. Atente-se a Secretaria Judicial quanto a representação processual 

indicada à fl. 185.

II. Defiro o pedido busca de veículos em nome dos executados, por meio 

do sistema RENAJUD.

III. Registre-se, todavia, que não se trata de penhora de bem móvel 

(automóvel/motocicleta) por meio do sistema Renajud, mas de mera 

restrição visando eventual e futura constrição propriamente dita, uma vez 

que efetivada restrição em veículos do devedor deverá, de imediato, ser 

providenciada sua constrição física/real, a partir de quando estará o juízo 

devidamente garantido.

IV. Vindo aos autos informações acerca da efetivação de restrição sobre 

veículos, expeça-se o necessário visando à efetivação da penhora, 

depósito e avaliação.

V. Após, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 dias, 

manifeste-se quanto ao prosseguimento do feito.

VI. Cumpra-se. Às providências.

Lucas do Rio Verde/MT, em 10 de outubro de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 115576 Nr: 7008-85.2015.811.0045

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PHPH, ASPC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RJH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE AZEVEDO 

ANTUNES - OAB:8843/MT

 Vistos etc.

I.Havendo demonstrativo discriminado do crédito e atendidas as 

determinações constantes no art. 524 do CPC, intime-se a parte executada 

para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias úteis (art. 219 do CPC), 

acrescido das custas da execução (art. 523 do CPC).

II. Nos termos do disposto nos §§ 2º a 4º do art. 513 do CPC, a intimação 

da parte executada deverá ocorrer:

 a) pelo Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado constituído nos 

autos, salvo se já tiver decorrido 01 ano entre o trânsito em julgado e o 

requerimento de cumprimento de sentença (neste caso, a intimação será 

por carta com aviso de recebimento encaminhada à pessoa do devedor, 

no endereço constante nos autos);

b) por carta com aviso de recebimento, quando representado pela 

Defensoria Pública ou quando não tiver procurador constituído nos autos, 

ressalvada a hipótese do inciso IV;

c) por meio eletrônico, quando, no caso do § 1o do art. 246 (empresas 

públicas e privadas – salvo microempresas e empresas de pequeno porte 

- são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações), não 

tiver procurador constituído nos autos;

d) por edital, quando, citado na forma do art. 256 (por edital), tiver sido 

revel na fase de conhecimento;

III. Caso não haja pagamento voluntário, o débito será acrescido de multa 

de 10% (dez por cento) e honorários advocatícios de 10% (dez por 

cento), devendo ser expedido, desde logo, mandado de penhora e 

avaliação, seguindo-se os atos de expropriação (art. 523, §§ 1º e 3º, do 

CPC).

IV. Efetuado o pagamento parcial do débito, a multa e os honorários 

incidirão sobre o restante (art. 523, § 2º, do CPC).

V. Transcorrido o prazo para pagamento voluntário sem que este ocorra, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que a parte executada, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação (art. 525, caput, do CPC).

VI. Por fim, certificado o trânsito em julgado da decisão e transcorrido o 

prazo do art. 523 (pagamento voluntário), a parte exequente poderá 

requerer à serventia a expedição de certidão para fins de protesto (art. 

517 do CPC), que servirá também aos fins previstos no art. 782, § 3º, do 

CPC (a requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome 

do executado em cadastros de inadimplentes).

VII. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Lucas do Rio Verde, 11 de outubro de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 104097 Nr: 838-97.2015.811.0045

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRE HONDA FLORES - 

OAB:9708-A/MT, MARINA CRISTINA TABILE - OAB:16857/MT, SERGIO 

SCHULZE - OAB:16807-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO N. 838-97.2015.811.0045 – CÓDIGO: 104097

 Vistos etc.

Conforme se infere dos termos e documentos constantes nas fls. 81/85, 

as partes entabularam acordo estabelecendo parâmetros para a 

resolução completa do objeto jurídico perseguido e, em consequência, 

eliminar a presente demanda.

 Desta forma, como as partes apresentam ao juízo solução pacificadora 

para o litígio, e sendo direito transigível, é devida a homologação por ato 

judicial.

ISTO POSTO, homologo o acordo entabulado pelas partes, que passam a 

fazer parte da presente sentença, para que surta seus jurídicos efeitos, 

inclusive a constituição de título judicial para fins executivos, se for o 

caso.

A homologação segue a fundamentação do art. 487, III, do Código de 

Processo Civil, para tanto, extinguindo o presente processo com 

resolução de mérito.

 Homologo ainda o prazo de renuncia recursal.

 Custas remanescentes e honorários conforme consta na acordo.

 Determino a baixa da restrição junto ao RENAJUD (fl. 42) conforme 

constou no acordo (item 10 de fl. 84).

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Lucas do Rio Verde, 08 de outubro de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 116396 Nr: 7488-63.2015.811.0045

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIMA FELISBERTO CIA LTDA - ME

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103873/12/2018 Página 372 de 948



 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBERI BAMPI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO NONATO DOS 

SANTOS - OAB:3286-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO ALBERTO BOTEZINI - 

OAB:8189-B MT

 Certifico e dou fé que, decorreu o prazo para a parte devidamente 

intimada contrarrazoar.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 123950 Nr: 2527-45.2016.811.0045

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSSUCHI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES, 

CARLOS ALBERTO OSSUCHI, EDUARDO CRISTIANO OSSUCHI, RODRIGO 

ORTOLAN GARLET

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) TARCISIO 

ALEXANDRE DE OLIVEIRA, para devolução dos autos nº 

2527-45.2016.811.0045, Protocolo 123950, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35920 Nr: 936-58.2010.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WERNER HAROLDO KOTRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ MARCOS DO AMARAL 

FERREIRA FILHO - OAB:15222-E/MT, LUIZ PAULO ALENCAR DE 

OLIVEIRA - OAB:17536/MT, MARTA ROSA DE AZEVEDO OLIVEIRA 

SECCHI - OAB:17431-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:20495-A, AMANDA CARINA UEHARA 

PAULA - OAB:357020, ANELY DE MORAES PEREIRA MERLIN - 

OAB:13571/B, ROMEU DE AQUINO NUNES - OAB:3770/MT

 Trânsito em Julgado(Sem Recurso)

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que a r. sentença transitou em julgado sem interposição 

de recurso.

Lucas do Rio Verde - MT, 29 de novembro de 2018.

Escrivã(o)

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35155 Nr: 5277-64.2009.811.0045

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSSUCHI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOM JUNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) TARCISIO 

ALEXANDRE DE OLIVEIRA, para devolução dos autos nº 

5277-64.2009.811.0045, Protocolo 35155, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 2835 Nr: 60-26.1998.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NOELI ALBERTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TERTEC CONTRUÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO ALCIDES BASSO - 

OAB:6252/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ GUILHERME JÚNIOR - 

OAB:2.615/MT, MAURO JOSÉ PEREIRA - OAB:4655

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) KARINE DUCCI 

LOURENÇO, para devolução dos autos nº 60-26.1998.811.0045, Protocolo 

2835, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 132858 Nr: 7223-27.2016.811.0045

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAQUELINE SIGARI CUSTODIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO 

VERDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO PACHECO IKEDO - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód.: 132858

Vistos etc.

I. Intimem-se as partes para que no prazo de 15 (quinze) dias, 

especifiquem as provas que pretendem produzir, com as devidas 

justificativas, sob pena de indeferimento.

II. Após, venham os autos conclusos para o julgamento conforme o estado 

do processo (CPC, artigos 354, 355 e 356) ou saneamento (CPC, art. 357), 

momento que se faz necessário a análise da liminar.

III. A intimação do Município deverá respeitar o art. 183, §1º, via 

carga/remessa dos autos.

 IV. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Lucas do Rio Verde, 24 de setembro de 2018.

Cássio Luís Furim

Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001850-27.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RENATI KOMMERS TAIT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELA FLAVIA XAVIER MESQUITA OAB - MT19168/O (ADVOGADO(A))

AURELINA DO NASCIMENTO CAMPOS LIMA OAB - MT0019733A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. F. IMOBILIARIA E CONSTRUTORA LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1001850-27.2018.8.11.0045. AUTOR(A): 

RENATI KOMMERS TAIT RÉU: G. F. IMOBILIARIA E CONSTRUTORA LTDA - 

ME Vistos etc. I. Trata-se de “Ação de Desacordo Comercial c/c Pedido de 

Liminar, Danos Morais e Materiais” ajuizada por Renati Kompers Tait em 

face de Imobiliária e Construtora Agape, alegando, em síntese, que 

celebrou contrato junto a construtora para a construção de uma casa 

residencial com área de 146,75 m², entretanto, ao ocupar a mesma, fora 

surpreendida com diversas falhas de construção. Requer a concessão de 

liminar para depositar o valor faltante de pagamento em juízo haja vista o 

representante de a Requerida estar cobrando a Autora e a submetendo a 

constrangimentos públicos. Intimada a emedar a inicial, a autora 

apresentou novo valor a causa e juntou documentos comprovando sua 

hipossuficiência. É o relato do necessário. DECIDO. II. Conforme se extrai 

da dicção do art. 300 do CPC, para o deferimento da denominada tutela de 

urgência, imprescindível a demonstração da probabilidade do direito e 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. III. In casu, a análise 

dos fatos narrados e dos documentos apresentados com a inicial 

sugerem, neste juízo de cognição sumária e não exauriente, plausibilidade 

do direito invocado, visto a concessão do pleito liminar estar condicionada 

à demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e 

o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC), 

o que exige cautela e segurança por parte desse Juízo para sua 

concessão. IV. Por outro lado, os requisitos do art. 300 do CPC, 

mostram-se presentes nos autos ante a alegação da Autora em depositar 

em juízo o valor da prestação vencida, haja vista que o valor não é 
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divergente do pactuado no contrato assinado pelas partes. O depósito em 

juízo da prestação é preferível ante à suspensão do pagamento, na 

medida em que preserva ambas as partes até o julgamento final do 

processo. V. Isso posto, DEFIRO a liminar, o que faço para o fim de 

determinar a realização de depósito em juízo do valor de R$ 20.000,00 

(vinte mil reais) correspondentes a prestação final do contrato entabulado 

pelas partes acima supracitadas. Fica condicionado o parcial deferimento 

desta liminar a comprovação do depósito em juízo. VII. Designo audiência 

de conciliação/mediação para a data de 03/12/2018, às 14h30min, a qual 

será realizada perante o CEJUSC, nos termos do enunciado 27 do 

FONAMEC. VIII. Intime-se a parte requerida com relação à audiência e a 

presente decisão, bem como cite-a quanto aos termos da petição inicial. 

IX. O prazo para resposta será de 15 dias úteis (art. 219) e se iniciará: a) 

Na data da audiência inicial de conciliação/mediação, ou da última sessão 

de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver autocomposição; b) Do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação ou de mediação apresentado 

pelo réu, quando ocorrer a hipótese de ambas as partes manifestarem, 

expressamente, desinteresse na composição consensual (art. 334, § 4o, 

inciso I); c) No caso de litisconsórcio passivo, e havendo desinteresse na 

realização da audiência — que deverá ser manifestado por todos os 

litisconsortes (art. 334, § 6º), o termo inicial, para cada um dos réus, será 

a data de apresentação de seu respectivo pedido de cancelamento da 

audiência; X. Consigne-se no mandado que, não sendo contestada a 

ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo 

autor (CPC art. 341 c.c 344). XI. As partes devem comparecer 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 

9º, do CPC). XII. A parte poderá constituir representante, por meio de 

procuração específica, com poderes para negociar e transigir (art. 334, § 

10º, do CPC). XIII. O não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (art. 334, § 8º, do CPC). XIV. Havendo desinteresse na 

autocomposição, a parte ré deverá fazê-lo, por petição, apresentada com 

10 (dez) dias de antecedência, contados da data da audiência (art. 334, § 

8º do CPC). XV. A audiência somente não se realizará se ambas as partes 

manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual 

(art. 334, § 4º, I, do CPC). XVI. Defiro à gratuidade a parte autora nos 

moldes do art. 98 e seguintes do CPC. XVII. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001928-21.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT0016807S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVANA DUTRA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

Processo nº 1001928-21.2018.8.11.0045. Vistos etc. I. Defiro liminarmente 

a busca e apreensão, visto a demonstração documental da mora, pois a 

parte requerida foi notificada extrajudicialmente a respeito dos débitos 

vencidos e não pagos (artigo 2º do Decreto-lei nº 911/69). II. Determino a 

realização de restrição judicial do veículo objeto da inicial via sistema 

RENAJUD, nos termos do artigo 3º, 9º, do Decreto-Lei 911/69, a qual 

deverá ser retirada após a efetivação da apreensão. III. Expeça-se 

mandado de busca, apreensão e depósito, na forma requerida. IV. Feita a 

apreensão e o depósito, cite-se a parte requerida para, em quinze (15) 

dias, contestar, ou, pagar em cinco (5) dias a integralidade da dívida 

exigida, requerendo a purgação da mora. (artigo 3º, do Decreto-lei n.º 

911/69). V. Cinco dias após executada a liminar sem que tenha havido a 

purgação da mora (certifique-se), consolidar-se-ão a propriedade e a 

posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário 

(requerente), devendo ser expedido ofício ao DETRAN autorizando a 

transferência do veículo para o requerente ou a quem ele indicar, com 

baixa de quaisquer restrições existentes, inclusive de multas de trânsito, 

IPVA e outras taxas cuja obrigação é da parte requerida. VI. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000095-36.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO APIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

Processo nº 1000095-36.2016.8.11.0045. Vistos etc. I. Prorrogo o prazo 

de duração do benefício deferido na decisão id 1859713 por mais 120 

(cento e vinte) dias, a contar da presente decisão, a fim de que a 

demanda se encerre sem prejuízo ao autor. Tenho que este tempo será 

hábil para a realização dos atos processuais até a sentença. II. Intime-se 

com urgência a autarquia requerida para fins de reativação e manutenção 

do benefício, observando-se o prazo acima fixado. III. No mais, cite-se o 

INSS para a apresentação de defesa do prazo legal. IV. Em seguida, 

retornem conclusos para a prolação de sentença. V. Cumpra-se. Às 

providências. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002988-63.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VALDETE OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

Processo nº 1002988-63.2017.8.11.0045. Vistos etc. I. Tendo em vista 

que o prazo disponibilizado no sistema para intimação do INSS não 

observou a prerrogativa do prazo em dobro (CPC, art. 183), defiro o 

pedido de reabertura do prazo para a defesa pertinente. II. Sendo assim, 

renove-se a intimação do INSS quanto à decisão proferida no id 16629760, 

consignando-se o prazo de 30 (trinta) dias para a interposição de eventual 

impugnação ao cumprimento de sentença. III. Intime-se. Cumpra-se. Cássio 

Luís Furim Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004797-54.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO RIBEIRO DA CONCEICAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUIDO ICARO FRITSCH OAB - MT19381/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1004797-54.2018.8.11.0045. AUTOR(A): 

REGINALDO RIBEIRO DA CONCEICAO RÉU: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL Vistos etc. I. Inicialmente, defiro o processamento 

gratuito. II. Analisando os elementos e circunstâncias que envolvem o 

caso, tenho que o pedido de concessão de tutela específica requerida 

liminarmente não encontra guarida. III. Isso porque, embora seja evidente o 

interesse de agir da parte autora em relação ao pleito da concessão de 

aposentadoria por invalidez, seu benefício foi indeferido a mais de um ano. 

Sendo assim, indefiro a tutela de urgência vindicada. IV. Antes de 

determinar a citação do Instituto requerido, seguindo posicionamento 

doutrinário recente DEFIRO a realização antecipada de perícia médica. V. 

Com efeito, para a realização da perícia médica, nomeio para atuar como 

expert deste Juízo o Dr. Guido Vaca Cespedes, CRM/MT 5084, devendo 

apresentar o laudo no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do início dos 

trabalhos. Caso o perito aceite a designação, arbitro os honorários 

periciais em R$ 200,00, nos termos da Tabela V da Resolução n. 

CJF-RES-2014/00305, de 7 de outubro de 2014, do Conselho da Justiça 

Federal. Agende a Gestora Judiciária data para realização dos trabalhos 
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periciais, procedendo-se às intimações necessárias. VI. Os quesitos da 

parte autora já se encontram aos autos. Por outro lado, em relação aos 

quesitos do INSS, junto cópia de quesitação apresentada ordinariamente 

pelo Instituto requerido nas demandas previdenciárias. VII. Com o laudo 

nos autos, cite-se o Instituto requerido para que responda a presente 

ação, se quiser, no prazo de 30 (trinta) dias, conforme inteligência do art. 

183 do Código de Processo Civil. VIII. Consigne-se no mandado que, não 

sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos articulados pela requerente. IX. Intimem-se as partes sobre o 

resultado da perícia, podendo os assistentes técnicos eventualmente 

indicados pelas partes oferecerem seus pareceres, no prazo de dez dias, 

a teor do que dispõe o parágrafo único do artigo 477, §1º do Código de 

Processo Civil. X. Após, intime-se a requerente para no prazo legal 

apresentar impugnação, caso queira. XI. Em seguida, imediatamente 

conclusos para deliberação. XII. Por fim, embora a Lei processual de 

regência preveja realização de audiência de conciliação inicial, temos que 

o instituto requerido já informou, por ofício, que não comparecerá ao ato, 

de forma que deixo de designar audiência de conciliação/mediação. XIII. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004899-76.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA NOGUEIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE JESUS RIBEIRO OAB - MT7973-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PROCURADORIA INSS (RÉU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1004899-76.2018.8.11.0045. AUTOR(A): 

MARIA NOGUEIRA DA SILVA RÉU: PROCURADORIA INSS Vistos etc. 

Trata-se de Ação de Concessão de Benefício Assistencial de Prestação 

Continuada da Assistência Social à Pessoa com deficiência, em que se 

pleiteia benefício à pessoa de baixa renda, com pedido de tutela de 

urgência. É o breve relatório. Decido. Inicialmente, DEFIRO ao requerente o 

pedido de assistência judiciária gratuita. Pois bem. Conforme preceitua o 

art. 20, § 3º, da Lei 8.742/93: “Considera-se incapaz de prover a 

manutenção da pessoa portadora de deficiência ou idosa a família cuja 

renda mensal per capita seja inferior a 1/4 (um quarto) do salário mínimo.” 

Como visto, o aludido dispositivo estabelece como critério objetivo a renda 

per capita. Quanto à renda, temos que no julgamento da Reclamação 

(RCL) 4374, por maioria de votos, o Plenário do Supremo Tribunal Federal 

(STF) confirmou a inconstitucionalidade do parágrafo 3º do artigo 20 da 

Lei Orgânica da Assistência Social (Lei 8.742/1993) que prevê como 

critério para a concessão de benefício a idosos ou deficientes a renda 

familiar mensal per capita inferior a um quarto do salário mínimo, por 

considerar que esse critério está defasado para caracterizar a situação 

de miserabilidade. Foi declarada também a inconstitucionalidade do 

parágrafo único do artigo 34 da Lei 10.471/2003 (Estatuto do Idoso). Por 

outro lado, segundo jurisprudência pacífica, este dispositivo não deve ser 

entendido de forma taxativa, mas sim como um parâmetro para se auferir a 

condição de miserabilidade, de incapacidade, da família para prover a 

manutenção da pessoa portadora de deficiência ou idosa. Destarte, se 

através de outros meios for possível constatar esta condição torna-se 

devido o benefício. Analisando-se os elementos trazidos aos autos, ainda 

não é possível aferir a condição de miserabilidade do núcleo familiar em 

questão. Da mesma forma, não há prova cabal da incapacidade do autor 

para os atos da vida civil . Sendo assim, INDEFIRO, por ora, o pedido de 

tutela de urgência. Por outro lado, embora a Lei processual de regência 

preveja realização de audiência de conciliação inicial, temos que o instituto 

requerido já informou, por ofício, que não comparecerá ao ato, de forma 

que deixo de designar audiência de conciliação/mediação. DA CITAÇÃO 

CITE-SE o requerido para, querendo, apresentar resposta no prazo de 30 

(trinta) dias, ciente de que, não contestada a ação, presumir-se-ão 

verdadeiros os fatos alegados na inicial pelo requerente (artigos 183, 307 

do CPC). Nomeio, para a realização de estudo social a ser realizado pela 

Assistente Social vinculada a este juízo, devendo o laudo ser apresentado 

em 20 (vinte) dias. Na falta dos profissionais credenciados pelo juízo, 

oficie-se à Secretaria de Ação Social deste município para que forneça os 

meios para a realização do estudo social, expedindo-se, ao final, relatório 

detalhado. Após a apresentação da contestação ou o decurso do prazo 

para tanto, intime-se o profissional ora nomeado para designação da data 

do estudo, o que deverá ser imediatamente informado nos autos, visando 

a intimação prévia das partes. São os seguintes os quesitos do juízo: 1) 

qual a renda mensal per capita da família do(a) periciando(a)? 2) É inferior 

a ¼ do salário mínimo vigente? 3) Ainda que a renda mensal familiar per 

capita seja superior a ¼ do salário mínimo, restou demonstrada a condição 

de miserabilidade do(a) periciando(a), expressa na situação de absoluta 

carência de recursos para a subsistência? Para a perícia médica, nomeio 

o Dr. Guido Vaca Cespedes, CRM/MT 5084, devendo apresentar o laudo 

no prazo de 30 (trinta) dias a contar do início dos trabalhos. Caso o Perito 

aceite a designação, arbitro os honorários periciais em R$ 200,00, nos 

termos da Tabela V da Resolução n. CJF-RES-2014/00305, de 7 de 

outubro de 2014, do Conselho da Justiça Federal. Com os laudos nos 

autos, intimem-se as partes sobre o resultado, podendo os assistentes 

técnicos eventualmente indicados pelas partes oferecer seus pareceres 

no prazo de dez dias, a teor do que dispõe o parágrafo único do artigo 

477, §1º do Código de Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se. Cássio Luís 

Furim Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1004826-07.2018.8.11.0045. AUTOR(A): 

JOSEFA MARTINS FERREIRA RÉU: GERENCIA EXECUTIVA DO INSS - 

CUIABÁ-MT Vistos etc., Trata-se Ação Previdenciária com pedido de 

auxílio-doença e/ou aposentadoria por invalidez c.c tutela antecipada. 

Decido. Inicialmente, defiro o processamento gratuito. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem o caso, tenho que o pedido de 

concessão de tutela de urgência, nesse momento, encontra guarida. 

Conforme se extrai da dicção do artigo 300 do novel Código de Processo 

Civil, para o deferimento da denominada tutela de urgência, imprescindível 

se mostra a demonstração de probabilidade do direito e o perigo de dano 

ou o risco ao resultado útil do processo. Pois bem. No que tange ao 

auxílio-doença, dispõe o art. 59 da Lei 8.213/91: Art. 59. O auxílio-doença 

será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o 

período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu 

trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 dias 

consecutivos. Por sua vez, estabelece o art. 25: Art. 25. A concessão 

das prestações pecuniárias do Regime Geral de Previdência Social 

depende dos seguintes períodos de carência: I – auxílio-doença e 

aposentadoria por invalidez: 12 contribuições mensais; (…) Percebe-se 

assim, a necessidade de preenchimento do requisito (i) da incapacidade 

para o trabalho e (ii) do período de carência necessário. Quanto ao 

período de carência, verifico que o autor teve seu pedido administrativo 

negado na data de 23/06/2017, consoante fl. id. 9072476, pelo motivo de 

que “não foi constatada, em exame realizado pela perícia médica do INSS, 

a incapacidade para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual”. Ou 

seja, não foi contestada sua qualidade de segurado, restando, portanto, 

preenchido tal requisito (fumus bonis iuris – probabilidade do direito). Por 

outro lado, quanto à incapacidade para o trabalho, tenho que, no caso, 

encontra-se presente a plausibilidade do direito substancial invocado a 

revelar que o autor encontra-se acometido de patologias que o impedem, 

nesse momento, de exercer o labor para o qual se encontrava habituado e 

apto. Isso porque, malgrado a decisão do INSS – Instituto Nacional do 

Seguro Social, segundo a qual restou demonstrada a inexistência de 

incapacidade laborativa, há atestados médicos e exames recentes, 

comprovando, em princípio, que ainda persistem os mesmos problemas de 

saúde e incapacidade. Logo, entendo presente o periculum in mora (perigo 

de dano ou o risco ao resultado útil do processo), uma vez que o 

cerceamento do recebimento do benefício impedirá que a parte autora 

possa se alimentar e até mesmo adquirir medicamentos. Ante o exposto, 

CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA para o fim de determinar ao INSS que 
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conceda o auxílio doença à parte autora, no prazo de 30 (trinta) dias, sob 

pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais). a) O nome do segurado: 

Josefa Martins Ferreira; b) O benefício concedido: Auxílio-doença; c) CPF: 

415.827.301-30; d) A renda mensal atual: Não consta; e) Data do início do 

pagamento: 30 (trinta) dias da data da intimação da decisão, vez que 

deferida neste ato à antecipação dos efeitos da tutela. Intime-se e 

notifique-se o Instituto requerido quanto ao conteúdo da presente. Antes, 

porém, de determinar a citação do Instituto requerido, seguindo 

posicionamento doutrinário recente DEFIRO a realização antecipada de 

perícia médica. Com efeito, para a realização da perícia médica, nomeio 

para atuar como expert deste Juízo o Dr. Guido Vaca Cespedes, CRM/MT 

5084, devendo apresentar o laudo no prazo de 30 (trinta) dias a contar do 

início dos trabalhos. Caso o Perito aceite a designação, arbitro os 

honorários periciais em R$ 200,00, nos termos da Tabela V da Resolução 

n. CJF-RES-2014/00305, de 7 de outubro de 2014, do Conselho da Justiça 

Federal. Os quesitos da parte autora já se encontram aos autos. Por outro 

lado, em relação aos quesitos do INSS, junto cópia de quesitação 

apresentada ordinariamente pelo Instituto requerido nas demandas 

previdenciárias. Vale ressaltar que, a Medida Provisória nº 767, de 2017 

foi convertida em Lei n.º 13.457/ 2017, que altera a Lei nº 8.213/91, a qual 

dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social, assim com 

base no art. 60 § 8º da Lei 13.457/17 é imprescindível que, nos laudos 

periciais produzidos nos processos, os peritos judiciais informem a data 

estimada em que o periciando estará suscetível de reabilitação, ou seja, a 

data possível de alta do segurado para que assim o magistrado possa 

fixar o prazo estimado para a duração do benefício. Com o laudo nos 

autos, cite-se o Instituto requerido para que responda a presente ação, se 

quiser, no prazo de 30 (TRINTA) dias, conforme inteligência do art. 183 do 

Código de Processo Civil. Consigne-se no mandado que, não sendo 

contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados pela requerente. Intimem-se as partes sobre o resultado da 

perícia, podendo os assistentes técnicos eventualmente indicados pelas 

partes oferecerem seus pareceres, no prazo de dez dias, a teor do que 

dispõe o parágrafo único do artigo 477, §1º do Código de Processo Civil. 

Após, intime-se a requerente para no prazo legal apresentar impugnação, 

caso queira. Em seguida, imediatamente conclusos para deliberação. Por 

fim, embora a Lei processual de regência preveja realização de audiência 

de conciliação inicial, temos que o instituto requerido já informou, por 

ofício, que não comparecerá ao ato, de forma que deixo de designar 

audiência de conciliação/mediação. Cássio Luís Furim Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1004830-44.2018.8.11.0045. AUTOR(A): 

SIMONE TERESINHA PORTELA FURLAN RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos etc., Trata-se Ação Previdenciária com pedido de 

restabelecimento de auxílio-doença e/ou aposentadoria por invalidez c.c 

tutela antecipada. Decido. Inicialmente, defiro o processamento gratuito. 

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem o caso, tenho 

que o pedido de concessão de tutela de urgência, nesse momento, 

encontra guarida. Conforme se extrai da dicção do artigo 300 do novel 

Código de Processo Civil, para o deferimento da denominada tutela de 

urgência, imprescindível se mostra a demonstração de probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Pois 

bem. No que tange ao auxílio-doença, dispõe o art. 59 da Lei 8.213/91: Art. 

59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, 

quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar 

incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais 

de 15 dias consecutivos. Por sua vez, estabelece o art. 25: Art. 25. A 

concessão das prestações pecuniárias do Regime Geral de Previdência 

Social depende dos seguintes períodos de carência: I – auxílio-doença e 

aposentadoria por invalidez: 12 contribuições mensais; (…) Percebe-se 

assim, a necessidade de preenchimento do requisito (i) da incapacidade 

para o trabalho e (ii) do período de carência necessário. Quanto ao 

período de carência, verifico que a parte autora encontrou-se em gozo do 

benefício de auxílio-doença até a data de 16/06/2018, suprindo, portanto, o 

período de carência e a qualidade de segurada nos termos do artigo 15, 

inciso I, da Lei 8.213/91 (fumus bonis iuris – probabilidade do direito): “Art. 

15. Mantém a qualidade de segurado, independentemente de 

contribuições: I - sem limite de prazo, quem está em gozo de benefício;” 

Por outro lado, quanto à incapacidade para o trabalho, tenho que, no caso, 

encontra-se presente a plausibilidade do direito substancial invocado a 

revelar que a parte autora encontra-se acometida de patologias que 

possam vir a impedir, nesse momento, de exercer o labor para o qual se 

encontrava habituado e apto. Isso porque, malgrado a decisão do INSS – 

Instituto Nacional do Seguro Social, segundo a qual restou demonstrada a 

inexistência de incapacidade laborativa, há atestados médicos recentes, 

comprovando, em princípio, que ainda persistem os mesmos problemas de 

saúde e incapacidade. Logo, entendo presente o periculum in mora (perigo 

de dano ou o risco ao resultado útil do processo), uma vez que o 

cerceamento do recebimento do benefício impedirá que a parte autora 

possa se alimentar e até mesmo adquirir medicamentos. Ante o exposto, 

CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA para o fim de determinar ao INSS que 

restabeleça o auxílio doença à parte autora, no prazo de 30 (trinta) dias, 

sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais). a) O nome da 

segurada: Simone Teresinha Portela; b) O benefício concedido: 

Auxílio-doença; c) CPF: 925.108.501-30; d) A renda mensal atual: Não 

consta; e) Data do início do pagamento: 30 (trinta) dias da data da 

intimação da decisão, vez que deferida neste ato à antecipação dos 

efeitos da tutela. Intime-se e notifique-se o Instituto requerido quanto ao 

conteúdo da presente. Antes, porém, de determinar a citação do Instituto 

requerido, seguindo posicionamento doutrinário recente DEFIRO a 

realização antecipada de perícia médica. Com efeito, para a realização da 

perícia médica, nomeio para atuar como expert deste Juízo o Dr. Guido 

Vaca Cespedes, CRM/MT 5084, devendo apresentar o laudo no prazo de 

30 (trinta) dias a contar do início dos trabalhos. Caso o Perito aceite a 

designação, arbitro os honorários periciais em R$ 200,00, nos termos da 

Tabela V da Resolução n. CJF-RES-2014/00305, de 7 de outubro de 2014, 

do Conselho da Justiça Federal. Os quesitos da parte autora já se 

encontram aos autos. Por outro lado, em relação aos quesitos do INSS, 

junto cópia de quesitação apresentada ordinariamente pelo Instituto 

requerido nas demandas previdenciárias. Vale ressaltar que, a Medida 

Provisória nº 767, de 2017 foi convertida em Lei n.º 13.457/ 2017, que 

altera a Lei nº 8.213/91, a qual dispõe sobre os Planos de Benefícios da 

Previdência Social, assim com base no art. 60 § 8º da Lei 13.457/17 é 

imprescindível que, nos laudos periciais produzidos nos processos, os 

peritos judiciais informem a data estimada em que o periciando estará 

suscetível de reabilitação, ou seja, a data possível de alta do segurado 

para que assim o magistrado possa fixar o prazo estimado para a duração 

do benefício. Com o laudo nos autos, cite-se o Instituto requerido para que 

responda a presente ação, se quiser, no prazo de 30 (TRINTA) dias, 

conforme inteligência do art. 183 do Código de Processo Civil. Consigne-se 

no mandado que, não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pela requerente. Intimem-se as 

partes sobre o resultado da perícia, podendo os assistentes técnicos 

eventualmente indicados pelas partes oferecerem seus pareceres, no 

prazo de dez dias, a teor do que dispõe o parágrafo único do artigo 477, 

§1º do Código de Processo Civil. Após, intime-se a requerente para no 

prazo legal apresentar impugnação, caso queira. Em seguida, 

imediatamente conclusos para deliberação. Por fim, embora a Lei 

processual de regência preveja realização de audiência de conciliação 

inicial, temos que o instituto requerido já informou, por ofício, que não 

comparecerá ao ato, de forma que deixo de designar audiência de 

conciliação/mediação. Cássio Luís Furim Juiz de Direito
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INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1004830-44.2018.8.11.0045. AUTOR(A): 

SIMONE TERESINHA PORTELA FURLAN RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos etc., Trata-se Ação Previdenciária com pedido de 

restabelecimento de auxílio-doença e/ou aposentadoria por invalidez c.c 

tutela antecipada. Decido. Inicialmente, defiro o processamento gratuito. 

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem o caso, tenho 

que o pedido de concessão de tutela de urgência, nesse momento, 

encontra guarida. Conforme se extrai da dicção do artigo 300 do novel 

Código de Processo Civil, para o deferimento da denominada tutela de 

urgência, imprescindível se mostra a demonstração de probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Pois 

bem. No que tange ao auxílio-doença, dispõe o art. 59 da Lei 8.213/91: Art. 

59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, 

quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar 

incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais 

de 15 dias consecutivos. Por sua vez, estabelece o art. 25: Art. 25. A 

concessão das prestações pecuniárias do Regime Geral de Previdência 

Social depende dos seguintes períodos de carência: I – auxílio-doença e 

aposentadoria por invalidez: 12 contribuições mensais; (…) Percebe-se 

assim, a necessidade de preenchimento do requisito (i) da incapacidade 

para o trabalho e (ii) do período de carência necessário. Quanto ao 

período de carência, verifico que a parte autora encontrou-se em gozo do 

benefício de auxílio-doença até a data de 16/06/2018, suprindo, portanto, o 

período de carência e a qualidade de segurada nos termos do artigo 15, 

inciso I, da Lei 8.213/91 (fumus bonis iuris – probabilidade do direito): “Art. 

15. Mantém a qualidade de segurado, independentemente de 

contribuições: I - sem limite de prazo, quem está em gozo de benefício;” 

Por outro lado, quanto à incapacidade para o trabalho, tenho que, no caso, 

encontra-se presente a plausibilidade do direito substancial invocado a 

revelar que a parte autora encontra-se acometida de patologias que 

possam vir a impedir, nesse momento, de exercer o labor para o qual se 

encontrava habituado e apto. Isso porque, malgrado a decisão do INSS – 

Instituto Nacional do Seguro Social, segundo a qual restou demonstrada a 

inexistência de incapacidade laborativa, há atestados médicos recentes, 

comprovando, em princípio, que ainda persistem os mesmos problemas de 

saúde e incapacidade. Logo, entendo presente o periculum in mora (perigo 

de dano ou o risco ao resultado útil do processo), uma vez que o 

cerceamento do recebimento do benefício impedirá que a parte autora 

possa se alimentar e até mesmo adquirir medicamentos. Ante o exposto, 

CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA para o fim de determinar ao INSS que 

restabeleça o auxílio doença à parte autora, no prazo de 30 (trinta) dias, 

sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais). a) O nome da 

segurada: Simone Teresinha Portela; b) O benefício concedido: 

Auxílio-doença; c) CPF: 925.108.501-30; d) A renda mensal atual: Não 

consta; e) Data do início do pagamento: 30 (trinta) dias da data da 

intimação da decisão, vez que deferida neste ato à antecipação dos 

efeitos da tutela. Intime-se e notifique-se o Instituto requerido quanto ao 

conteúdo da presente. Antes, porém, de determinar a citação do Instituto 

requerido, seguindo posicionamento doutrinário recente DEFIRO a 

realização antecipada de perícia médica. Com efeito, para a realização da 

perícia médica, nomeio para atuar como expert deste Juízo o Dr. Guido 

Vaca Cespedes, CRM/MT 5084, devendo apresentar o laudo no prazo de 

30 (trinta) dias a contar do início dos trabalhos. Caso o Perito aceite a 

designação, arbitro os honorários periciais em R$ 200,00, nos termos da 

Tabela V da Resolução n. CJF-RES-2014/00305, de 7 de outubro de 2014, 

do Conselho da Justiça Federal. Os quesitos da parte autora já se 

encontram aos autos. Por outro lado, em relação aos quesitos do INSS, 

junto cópia de quesitação apresentada ordinariamente pelo Instituto 

requerido nas demandas previdenciárias. Vale ressaltar que, a Medida 

Provisória nº 767, de 2017 foi convertida em Lei n.º 13.457/ 2017, que 

altera a Lei nº 8.213/91, a qual dispõe sobre os Planos de Benefícios da 

Previdência Social, assim com base no art. 60 § 8º da Lei 13.457/17 é 

imprescindível que, nos laudos periciais produzidos nos processos, os 

peritos judiciais informem a data estimada em que o periciando estará 

suscetível de reabilitação, ou seja, a data possível de alta do segurado 

para que assim o magistrado possa fixar o prazo estimado para a duração 

do benefício. Com o laudo nos autos, cite-se o Instituto requerido para que 

responda a presente ação, se quiser, no prazo de 30 (TRINTA) dias, 

conforme inteligência do art. 183 do Código de Processo Civil. Consigne-se 

no mandado que, não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pela requerente. Intimem-se as 

partes sobre o resultado da perícia, podendo os assistentes técnicos 

eventualmente indicados pelas partes oferecerem seus pareceres, no 

prazo de dez dias, a teor do que dispõe o parágrafo único do artigo 477, 

§1º do Código de Processo Civil. Após, intime-se a requerente para no 

prazo legal apresentar impugnação, caso queira. Em seguida, 

imediatamente conclusos para deliberação. Por fim, embora a Lei 

processual de regência preveja realização de audiência de conciliação 

inicial, temos que o instituto requerido já informou, por ofício, que não 

comparecerá ao ato, de forma que deixo de designar audiência de 

conciliação/mediação. Cássio Luís Furim Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1004673-71.2018.8.11.0045. AUTOR(A): 

CLEUSA GIRARDI RÉU: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - 

INSS Vistos etc., Trata-se Ação Previdenciária com pedido de 

restabelecimento de auxílio-doença e/ou aposentadoria por invalidez c.c 

tutela antecipada. Decido. Inicialmente, defiro o processamento gratuito. 

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem o caso, tenho 

que o pedido de concessão de tutela de urgência, nesse momento, 

encontra guarida. Conforme se extrai da dicção do artigo 300 do novel 

Código de Processo Civil, para o deferimento da denominada tutela de 

urgência, imprescindível se mostra a demonstração de probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Pois 

bem. No que tange ao auxílio-doença, dispõe o art. 59 da Lei 8.213/91: Art. 

59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, 

quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar 

incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais 

de 15 dias consecutivos. Por sua vez, estabelece o art. 25: Art. 25. A 

concessão das prestações pecuniárias do Regime Geral de Previdência 

Social depende dos seguintes períodos de carência: I – auxílio-doença e 

aposentadoria por invalidez: 12 contribuições mensais; (…) Percebe-se 

assim, a necessidade de preenchimento do requisito (i) da incapacidade 

para o trabalho e (ii) do período de carência necessário. Quanto ao 

período de carência, verifico que a parte autora encontrou-se em gozo do 

benefício de auxílio-doença até a data de 31/03/2018, suprindo, portanto, o 

período de carência e a qualidade de segurada nos termos do artigo 15, 

inciso I, da Lei 8.213/91 (fumus bonis iuris – probabilidade do direito): “Art. 

15. Mantém a qualidade de segurado, independentemente de 

contribuições: I - sem limite de prazo, quem está em gozo de benefício;” 

Por outro lado, quanto à incapacidade para o trabalho, tenho que, no caso, 

encontra-se presente a plausibilidade do direito substancial invocado a 

revelar que a parte autora encontra-se acometida de patologias que 

possam vir a impedir, nesse momento, de exercer o labor para o qual se 

encontrava habituado e apto. Isso porque, malgrado a decisão do INSS – 

Instituto Nacional do Seguro Social, segundo a qual restou demonstrada a 

inexistência de incapacidade laborativa, há atestados médicos recentes, 

comprovando, em princípio, que ainda persistem os mesmos problemas de 

saúde e incapacidade. Logo, entendo presente o periculum in mora (perigo 

de dano ou o risco ao resultado útil do processo), uma vez que o 

cerceamento do recebimento do benefício impedirá que a parte autora 

possa se alimentar e até mesmo adquirir medicamentos. Ante o exposto, 

CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA para o fim de determinar ao INSS que 

restabeleça o auxílio doença à parte autora, no prazo de 30 (trinta) dias, 

sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais). a) O nome da 

segurada: Cleusa Girardi; b) O benefício concedido: Auxílio-doença; c) 

CPF: 630.315.901-04; d) A renda mensal atual: Não consta; e) Data do 

início do pagamento: 30 (trinta) dias da data da intimação da decisão, vez 

que deferida neste ato à antecipação dos efeitos da tutela. Intime-se e 
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notifique-se o Instituto requerido quanto ao conteúdo da presente. Antes, 

porém, de determinar a citação do Instituto requerido, seguindo 

posicionamento doutrinário recente DEFIRO a realização antecipada de 

perícia médica. Com efeito, para a realização da perícia médica, nomeio 

para atuar como expert deste Juízo o Dr. Guido Vaca Cespedes, CRM/MT 

5084, devendo apresentar o laudo no prazo de 30 (trinta) dias a contar do 

início dos trabalhos. Caso o Perito aceite a designação, arbitro os 

honorários periciais em R$ 200,00, nos termos da Tabela V da Resolução 

n. CJF-RES-2014/00305, de 7 de outubro de 2014, do Conselho da Justiça 

Federal. Os quesitos da parte autora já se encontram aos autos. Por outro 

lado, em relação aos quesitos do INSS, junto cópia de quesitação 

apresentada ordinariamente pelo Instituto requerido nas demandas 

previdenciárias. Vale ressaltar que, a Medida Provisória nº 767, de 2017 

foi convertida em Lei n.º 13.457/ 2017, que altera a Lei nº 8.213/91, a qual 

dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social, assim com 

base no art. 60 § 8º da Lei 13.457/17 é imprescindível que, nos laudos 

periciais produzidos nos processos, os peritos judiciais informem a data 

estimada em que o periciando estará suscetível de reabilitação, ou seja, a 

data possível de alta do segurado para que assim o magistrado possa 

fixar o prazo estimado para a duração do benefício. Com o laudo nos 

autos, cite-se o Instituto requerido para que responda a presente ação, se 

quiser, no prazo de 30 (TRINTA) dias, conforme inteligência do art. 183 do 

Código de Processo Civil. Consigne-se no mandado que, não sendo 

contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados pela requerente. Intimem-se as partes sobre o resultado da 

perícia, podendo os assistentes técnicos eventualmente indicados pelas 

partes oferecerem seus pareceres, no prazo de dez dias, a teor do que 

dispõe o parágrafo único do artigo 477, §1º do Código de Processo Civil. 

Após, intime-se a requerente para no prazo legal apresentar impugnação, 

caso queira. Em seguida, imediatamente conclusos para deliberação. Por 

fim, embora a Lei processual de regência preveja realização de audiência 

de conciliação inicial, temos que o instituto requerido já informou, por 

ofício, que não comparecerá ao ato, de forma que deixo de designar 

audiência de conciliação/mediação. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004857-27.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILSON SILVA PIVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE SENTENÇA Processo: 1004857-27.2018.8.11.0045. 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

REQUERIDO: NILSON SILVA PIVA Vistos etc. 1. Trata-se de “Ação de 

Busca e Apreensão” ajuizada por BRADESCO ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIOS LTDA em face de NILSON SILVA PIVA. Que foi 

extrajudicialmente realizado o pagamento do débito em aberto, fato este 

superveniente da propositura da ação. 2. É o relatório. Fundamento. 

Decido. Direto ao ponto tenho que o processo deve ser extinto, ante a 

falta de interesse processual na medida. No caso em tela, resta a clara 

perda do objeto da demanda uma vez que o objetivo já fora alcançado. 

Deste modo, não há nenhum interesse processual no prosseguimento da 

ação, que deve ser julgada extinta sem julgamento do mérito. Verificada, 

por certo, a ausência superveniente do interesse processual, de modo a 

configurar a carência da ação. Neste sentido, eis os seguintes julgados 

selecionados por Alexandre de Paula, em seu Código de Processo Civil 

Anotado, vol. 1, 7.ª ed., Ed. RT, pág. 14: “O interesse de agir deve existir 

no momento em que a sentença for proferida. Se ele existir no início da 

causa, mas desaparecer naquela fase, a ação deve ser rejeitada por falta 

de interesse” (Ac. un. da 7.ª Câm. do TJSP de 29.06.94, na Ap 212.187-1, 

res. Des. Leite Cintra; JTJSP 163/9)” 3. Ante o exposto, com o ajuizamento 

pretérito de ação com o mesmo objetivo perseguido na presente ação 

cautelar impõe, com fundamento no artigo 485, do Código de Processo 

Civil, o reconhecimento da falta de interesse de agir, JULGO EXTINTO o 

presente feito, sem resolução de mérito. 3.1. Sem sucumbência. 3.2. Em 

que pese não ter sido feita a análise da inicial bem como o deferimento da 

liminar, desnecessário se faz o recolhimento de mandado de busca e 

apreensão e expedição para o DETRAN. 3.3. Certificado o trânsito em 

julgado, arquive-se, com as baixas e anotações de estilo. 3.4. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1004831-63.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

COFCO BRASIL S.A (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NANCY GOMBOSSY DE MELO FRANCO OAB - SP185048 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOYGRAIN COMERCIO E INDUSTRIA DE CEREAIS LTDA - EPP 

(EMBARGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

Processo nº 1004831-63.2017.8.11.0045. Vistos etc. I. Diante da 

manifestação conjunta das partes comunicando a realização de acordo e 

pleiteando pela desistência do presente feito (Id 14679266), tenho que não 

há outra alternativa senão a extinção do processo. II. ASSIM, nos termos e 

para os fins do artigo 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil, 

homologo a desistência da ação, e, por corolário, EXTINGO O PRESENTE 

FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no art. 485, inciso VIII, do 

Código de Processo Civil. III. Homologo, ainda, a renúncia ao prazo 

recursal. IV. Custas e honorários conforme acordado pelas partes. V. 

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, com as baixas e anotações 

de estilo. VI. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cássio Luís 

Furim Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003749-94.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SOYGRAIN COMERCIO E INDUSTRIA DE CEREAIS LTDA - EPP 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABEL SGUAREZI OAB - MT0008347A (ADVOGADO(A))

MARIA CECILIA PRANDINE MOLEIRO OAB - MT16711/O (ADVOGADO(A))

EDENIR RIGHI OAB - MT8484/O (ADVOGADO(A))

ALVARO DA CUNHA NETO OAB - MT12069/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COFCO BRASIL S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE HENRIQUES DRYGALLA MOREIRA OAB - SP356168 

(ADVOGADO(A))

NANCY GOMBOSSY DE MELO FRANCO OAB - SP185048 

(ADVOGADO(A))

THIAGO SOARES GERBASI OAB - SP300019 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

Processo nº 1003749-94.2017.8.11.0045. Vistos etc. I. Diante da 

manifestação conjunta das partes comunicando a realização de acordo e 

pleiteando pela desistência do presente feito (Id 14678675), tenho que não 

há outra alternativa senão a extinção do processo. II. ASSIM, nos termos e 

para os fins do artigo 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil, 

homologo a desistência da ação, e, por corolário, EXTINGO O PRESENTE 

FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no art. 485, inciso VIII, do 

Código de Processo Civil. III. Homologo, ainda, a renúncia ao prazo 

recursal. IV. Custas e honorários conforme acordado pelas partes. V. 

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, com as baixas e anotações 

de estilo. VI. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cássio Luís 

Furim Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004595-14.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

OCILA GALERA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA ZINI DA CUNHA OAB - MT22905/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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GILBERTO CESAR DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE SENTENÇA Processo: 1004595-14.2017.8.11.0045. 

EXEQUENTE: OCILA GALERA EXECUTADO: GILBERTO CESAR DOS 

SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de acordo entabulado entre as partes 

Ocila Galera e Gilberto Cesar dos Santos com o objetivo de por fim a 

presente execução. Desta forma, tendo as partes apresentado ao juízo 

solução pacificadora para os litígios, conforme infere-se nos documentos 

de fls. id. 15311026, e sendo direito transigível, é devida a homologação 

por ato judicial. Isto posto, homologo o termo de acordo apresentado pelas 

partes e que passa a fazer parte da presente sentença, para que surta 

seus jurídicos efeitos, inclusive a constituição de título judicial para fins 

executivos, se for o caso. A homologação segue a fundamentação do art. 

487, III, do Código de Processo Civil, para tanto, extinguindo o presente 

processo com resolução de mérito. Custas e honorários dispensadas, de 

acordo com o disposto no art. 90, §3º, do CPC. Transitada em julgado, 

procedam-se as baixas pertinentes e arquive-se os autos. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003504-49.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

EDIANI RIBEIRO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO CASPRECHEN (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1003504-49.2018.8.11.0045. AUTOR(A): 

EDIANI RIBEIRO DOS SANTOS RÉU: SERGIO CASPRECHEN Vistos. 1. 

Expeça-se o necessário para a citação da parte requerida, com urgência, 

no endereço informado à ID Num. 15444808 - Pág. 2, nos termos de 

decisão inicial. 2. Ademais, a pedido da parte interessada e observando 

os prazos fixados no artigo 334, caput, do CPC, designo audiência de 

conciliação/mediação para o dia 26/02/2019, às 09:30 horas (horário de 

Cuiabá-MT), a ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos 

(CEJUSC), sito no fórum dessa Comarca. 3. Intime-se o autor na pessoa 

de seu advogado (art. 334, § 3º) e cite-se o réu (art. 334, caput), 

consignando-se no mandado que o prazo para oferecer contestação é de 

quinze (15) dias, cujo termo inicial encontra-se delineado no artigo 335 do 

CPC. Não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados pelo(a)(s) autor(a)(es) na inicial (CPC, 

artigos 341 e 344). 4. Cumpridas integralmente as deliberações supra, 

remetam-se os autos ao CEJUSC com antecedência mínima de 02 (dois) 

dias, nos termos do art. 3º da ordem de serviço 1/2016-CEJUSC. 5. As 

partes devem comparecer no CEJUSC acompanhadas por seus 

advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9º, do CPC), facultando-se 

a constituição de representante, por meio de procuração específica, com 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10º, do CPC). Consigno, por 

oportuno, que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (art. 334, § 8º, do CPC). 6. Intime(m)-se, cumpra-se. LUCAS 

DO RIO VERDE, 28 de novembro de 2018. Gleidson de Oliveira Grisoste 

Barbosa Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 24861 Nr: 2711-16.2007.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMOLM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JSDS, RNDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENTO JOSE DE ALENCAR - 

OAB:14539

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Intimação do advogado da parte autora para que impulsione os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39795 Nr: 122-12.2011.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON LUIZ SELINGER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSEG ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO PRANDINE MOLEIRO - 

OAB:14911-B/MT, RONALDO CESÁRIO DA SILVA - OAB:6781/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS JOAQUIM DE 

OLIVEIRA FRANCO - OAB:17916-PR, MICHELLE A.GANHO ALMEIDA - 

OAB:38602-PR, RICARDO NEWTON RAVEDUTI SANTOS - OAB:OAB/PR 

30.019

 Initmação da parte autora para que impulsione o feito, no prazo de 

10(dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 38865 Nr: 3892-47.2010.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MASSEY FERGUSON ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EBANO LAMPUGNANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:209551/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Regisson José de Castro - 

OAB:6214-B

 Intimação da parte autora para que providencie e junte nos autos o 

preparo de distribuição de carta precatória para a comarca de Varzea 

grande-MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 100143 Nr: 6020-98.2014.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDILEUZA ALVES DE SOUZA, JADO, RDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU UNIBANCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIONE AGOSTINHO ZOLDAN - 

OAB:10.134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:MT-14992/A, EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13116

 Intimação da parte requerida para que no prazo de 10(dez) dias, 

manifeste-se sobre o laudo apresentado(fls. 128/147).

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002549-52.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSÉ CARLOS EVANGELISTA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE SENTENÇA Processo: 1002549-52.2017.8.11.0045. 

REQUERENTE: JOSÉ CARLOS EVANGELISTA DE SOUZA REQUERIDO: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos etc. 1. JOSÉ CARLOS 
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EVANGELISTA DE SOUZA, qualificado(a)(s) nos autos, propôs a presente 

ação previdenciária em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL – INSS, visando o recebimento de auxílio doença c/c conversão 

em aposentadoria por invalidez. Alega, em síntese, preencher os 

requisitos legais para a obtenção do benefício. Juntou documentos. O 

pedido de tutela antecipada restou deferido (id. 8840739). Regularmente 

citado, o requerido apresentou contestação de id. 9249966 e documentos, 

onde refutou os argumentos expostos na inicial e pugnou pela 

improcedência do pedido. O laudo da perícia médica realizada com a parte 

autora foi juntado no id. 10583782, sendo que o demandante manifestou a 

concordância com o referido laudo e, o requerido, apesar de devidamente 

intimado, nada manifestou. 2. É o breve relatório. FUNDAMENTO. DECIDO. 

O deslinde da presente ação previdenciária não depende da produção de 

prova oral em audiência de instrução, sendo a prova pericial carreada ao 

feito suficiente para o enfrentamento do mérito, conforme segue. Os 

requisitos indispensáveis para a concessão do benefício previdenciário de 

auxílio-doença/aposentadoria por invalidez são: a) a qualidade de 

segurado; b) a carência de 12 (doze) contribuições mensais, salvo nas 

hipóteses previstas no art. 26, II da Lei 8.213/1991; c) incapacidade para o 

trabalho ou atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias ou, na hipótese 

da aposentadoria por invalidez, incapacidade (permanente e total) para 

atividade laboral e insusceptível de reabilitação para o exercício de 

atividade que lhe garanta a subsistência. Importante ressaltar que, nos 

termos do art. 42, § 2º e 59 caput da Lei n. 8.213/91, não é devido 

benefício previdenciário ao segurado cuja doença que motiva o pedido 

seja preexistente à sua filiação ao Regime Geral da Previdência Social ou 

à recuperação de sua qualidade de segurado, exceto se a incapacidade 

decorrer do agravamento ou de progressão da doença ou lesão. No caso 

vertente, tanto a condição de segurado(a) do RGPS ostentada pelo(a) 

requerente, quanto o preenchimento da carência restaram suficientemente 

demonstradas por meio do espelho do CNIS de id. 8825038, p. 24/29. 

Assim, estando demonstrada a condição de segurado(a) e satisfeito o 

período de carência, resta apenas avaliar a alegada incapacidade laboral 

e, em sendo o caso, se a sua existência é posterior à filiação do(a) 

autor(a) junto à Previdência Social, ou, em sendo anterior, se sobreveio 

em decorrência de agravamento da doença/lesão já existente. 

Prefacialmente, ressalto que inexiste nulidade a ser declarada sobre a 

perícia realizada, já que o laudo foi conclusivo e respondeu aos quesitos 

apresentados de forma satisfatória, não havendo razão para que a perícia 

seja refeita ou complementada. Oportuno destacar que o perito nomeado 

por este Juízo não está vinculado ao conteúdo de eventuais perícias 

realizadas anteriormente por outros profissionais da área da saúde, 

podendo atuar livremente no exercício do munus recebido e extrair as 

suas próprias conclusões sobre o estado de saúde da parte autora. 

Feitas essas considerações, e após o percuciente exame do conjunto 

fático-probatório coligido aos autos, reputo inquestionável o direito do(a) 

requerente ao benefício da aposentadoria por invalidez, pois ficou 

claramente demonstrada a sua incapacidade definitiva e total para exercer 

atividade laboral, em decorrência de enfermidade(s) que se 

desenvolveu(eram) e/ou agravou(aram) após a sua condição de 

segurado(a). O laudo da perícia médica (id. 10583782), elaborado por 

profissional habilitado e nomeado por este Juízo, não só revelou a 

existência de enfermidade incapacitante (síndrome do manguito rotador, 

radiculopatia e dor lombar baixa – CID M545, M541, M751), como também 

consignou que a parte requerente está incapacitada total e permanente 

para o exercício de qualquer atividade laboral, estando afastada a 

possibilidade de reabilitação. Registre-se, ademais, que a ausência de 

impugnação quanto ao conteúdo da perícia torna a referida prova como 

meio hábil e idôneo a formar a convicção do julgador. Dessa forma, 

considerando que o(a) autor(a) comprovou os requisitos necessários 

para a aposentadoria por invalidez, a implantação do benefício é medida 

que se impõe, fixando-se como termo inicial a data do requerimento 

administrativo (09/03/2016 – id. 8825050), devendo serem descontados 

eventuais valores que já tenham sido pagos em razão de posterior 

deferimento do benefício. Neste sentido é o entendimento já consolidado 

pelo Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região: “APELAÇÃO CÍVEL. 

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE 

TOTAL PARA O TRABALHO. QUALIDADE DE SEGURADA. REQUISITOS 

LEGAIS. CONCESSÃO DEVIDA. JUROS DE MORA. (...) 2. Comprovada a 

incapacidade total e permanente da parte autora para o exercício de 

qualquer atividade capaz de gerir a sua subsistência, bem como 

demonstrados o cumprimento da carência e a qualidade de segurado, a 

concessão da pleiteada aposentadoria por invalidez é medida que se 

impõe, ao amparo da legislação de regência. 3. A Lei 8.213/91, em seu 

artigo 43, § 1º, 'b', dispõe que a aposentadoria por invalidez será devida a 

partir da data do requerimento administrativo. Na sua ausência, deve ser 

considerada a data do ajuizamento da ação, conforme jurisprudência do 

STJ e precedentes desta Corte. (...)”. (TRF 1ª R. - AC 

0035936-52.2012.4.01.9199/MT, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL 

KASSIO NUNES MARQUES, PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 p.947 de 

21/06/2013) “APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. 

INCAPACIDADE TEMPORÁRIA PARA O TRABALHO. QUALIDADE DE 

SEGURADO. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE AUXILIAR DE PRODUÇÃO. 

REQUISITOS PRESENTES. PROCEDÊNCIA. (...) II - Havendo indeferimento 

do benefício em âmbito administrativo, o termo inicial dos benefícios 

previdenciários de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez fixar-se-á 

na data do requerimento. (.. .)”.  (TRF 1ª R. -  AC 

0015087-59.2012.4.01.9199/GO, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL 

KASSIO NUNES MARQUES, PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 p.140 de 

17/05/2013). 3. DISPOSITIVO 3.1. ANTE O EXPOSTO, JULGO PROCEDENTE 

o pedido contido na inicial, para o fim de, nos termos do artigo 44 da Lei 

8.213/91, condenar o requerido no pagamento ao(a) autor(a) do benefício 

previdenciário de aposentadoria por invalidez, no valor de 100% (cem por 

cento) do salário-de-benefício, inclusive 13º salário, devido desde a data 

do requerimento administrativo (09/03/2016), descontando-se eventuais 

valores que já tenham sido pagos em razão de posterior deferimento ou 

restabelecimento do benefício, restando confirmada a decisão liminar. 3.2. 

A correção monetária deve ser feita com base nos índices do Manual de 

Cálculos da Justiça Federal, aplicando-se o IPCA-E após a entrada em 

vigor da lei nº 11.960/2009. Os juros de mora são devidos à razão de 1% 

ao mês, a partir da citação, reduzindo-se a taxa para 0,5% ao mês, a 

partir da edição da Lei nº. 11.960/09. 3.3. Pela sucumbência e já que 

devida, condeno o requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, 

que fixo, nos termos do artigo 85, § 3º, I, do Código de Processo Civil, em 

dez por cento (10%) sobre o valor das prestações vencidas até a data da 

sentença, conforme entendimento da Súmula 111 do egrégio Superior 

Tribunal de Justiça. 3.4. Isento o requerido do pagamento das custas e 

despesas processuais, tendo em vista gozar o mesmo de isenção não 

apenas nas ações ajuizadas na Justiça Federal (Lei nº 9.289/96), mas 

também nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, no exercício da 

jurisdição federal (§ 3º do art. 109 da CF), conforme estabelecido pelo 

Estado de Mato Grosso por meio da Lei Estadual nº 7.603/2001, em seu 

art. 3º, I, salvo, é claro, quanto a eventuais valores despendidos pela 

parte vencedora da demanda. 3.5. Incabível o reexame necessário, por se 

tratar de condenação de valor certo não excedente a 1.000 (um mil) 

salários mínimos, nos termos do parágrafo 3º, do artigo 496 do NCPC. 3.6. 

Após o trânsito em julgado, e cumpridas todas as deliberações pendentes, 

ao arquivo. 3.7. Tópico síntese do julgado: a) nome do(a) segurado(a): 

José Carlos Evangelista de Souza; b) benefício concedido: aposentadoria 

por invalidez; c) renda mensal atual: 100% (cem por cento) do 

salário-de-benefício; d) data de início do benefício – DIB: 09/03/2016 (data 

requerimento administrativo); e) renda mensal inicial – RMI: a calcular pelo 

INSS; f) data do início do pagamento: a depender da intimação do INSS; g) 

prazo mínimo para cumprimento da presente decisão: 30 (trinta) dias. 

P.R.I.C. Lucas do Rio Verde, 15 de outubro de 2018. Gleidson de Oliveira 

Grisoste Barbosa Juiz de Direito (assinatura digital)

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001898-20.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NELI MELGAREJO DE VARGAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé que, nos termos do artigo 1.284 da CNGC os presentes 

autos permanecerão nesta secretaria pelo prazo de 15 dias úteis 

aguardando o início do cumprimento de sentença pela parte interessada. 

Art. 1.284. Transitada em julgado a sentença, e decorridos 15 (quinze) 
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dias sem a manifestação da parte vencedora, expressando o desejo de 

executá-la, arquivar os autos.

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000243-76.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

F. P. D. S. (REQUERENTE)

R. A. R. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGISSON JOSE DE CASTRO OAB - MT0006214A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. J. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Processo nº. 1000243-76.2018.8.11.0045. Tendo em vista a decretação 

do divórcio por sentença transitada em julgado, somado a manifestação do 

autor acostada ao ID n.º 15427490, DETERMINO que o cônjuge varão volte 

a utilizar o nome de solteiro, qual seja: Fernando Pereira da Silva [art. 

1.571, § 2.º do Código Civil de 2002 c/c o art. 25, parágrafo único da Lei 

n.º 6.515/1977]. Expeça-se novo mandado de averbação ao Cartório do 

2.º Ofício de Lucas do Rio Verde/MT, registrando-se o nome que o 

cônjuge varão passará a usar. Após, arquive-se o processo. Intimem-se 

as partes, através do advogado constituído, via DJe. Notifique-se o 

Ministério Público. Lucas do Rio Verde/MT, em 10 de outubro de 2018. 

Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002108-37.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERLIRA AGRONEGOCIOS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON SARAIVA DOS SANTOS OAB - MT0007720A (ADVOGADO(A))

KARINA CAPPELLESSO ARAUJO BATISTELLA OAB - MT0012772A 

(ADVOGADO(A))

TAIS GIOVELLI OAB - MT23576/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO ALBINO RIGATTI (REQUERIDO)

ALYNE MARLA AGASSI (REQUERIDO)

ELIANDRO RIGATTI (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora por seu procurador, para que, no prazo de 

05(cinco) dias, manifeste aos autos.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004131-87.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEI SALETE RIBEIRO DA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1004131-87.2017.811.0045. Tendo em vista o teor da 

certidão encartada no evento nº 16096092, Destituo o digno perito Dr. 

Mário Kaway Filho do encargo a ele conferido, e Nomeio como perito nos 

autos o ilustre médico, Dr. Guido V. Cespedes, que deverá realizar a 

perícia no dia 30 de janeiro de 2019, a partir das 8h30min, observada a 

ordem de chegada. Intimem-se as partes e seus advogados/procuradores, 

para que compareçam no consultório médico do Dr. Guido V. Cespedes, 

cujo endereço deverá constar no mandado, a fim de que o(a) requerente 

seja submetido(a) a perícia. Estabeleço que o laudo pericial deverá ser 

apresentado dentro do prazo de 20 (vinte) dias, podendo ser prorrogado 

por igual período, desde que justificada a necessidade. Arbitro os 

honorários periciais devidos ao Dr. Guido V. Cespedes, no valor de R$ 

200,00 (duzentos reais), forte no art. 28 e Tabela V, da Resolução n.º 

305/2.014 do Conselho da Justiça Federal, a serem arcados pela Justiça 

Federal. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 

27 de novembro de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 157 Nr: 6-31.1996.811.0045

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOP.AGROP. LUCAS RIO VERDE LTDA - 

COOPERLUCAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALTIVANI RAMOS LACERDA - 

OAB:2304, DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - 

OAB:14690/O, FRADEMIR VICENTE DE OLIVEIRA - OAB:5478, JOÃO 

BATISTA FERREIRA - OAB:98.479/MG, MARCELO GUIMARAES 

MAROTTA - OAB:OAB/AM 10856, NAGIB KRUGER - OAB:4419/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SOLEICA FATIMA GOES 

FERMINO DE LIMA - OAB:4.049/MT

 Intimo a empresa exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

promova o andamento no processo e realize o pagamento das despesas 

do oficial de justiça. O pagamento da diligência do oficial de justiça 

mediante a expedição de guia de recolhimento disponível no site do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços->Guias->Emissão de Guia de Diligência. Obs.: o valor da 

diligência é calculado pelo sistema conforme a localidade selecionada para 

a realização da diligência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 90246 Nr: 4141-90.2013.811.0045

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALYSSON SALES DOS SANTOS, ASBS, RKBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDVANIA BEZERRA GUABIRABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT

 Processo n.º 4141-90.2013.8.11.0045.

Abra-se vista dos autos ao Ministério Público para que, no prazo de 10 

(dez) dias, se manifeste.

Lucas do Rio Verde/MT, em 26 de novembro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 36415 Nr: 1448-41.2010.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MENDES, LIDIANE PAULA DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLOVIS CANZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIDIANE PAULA DE SOUSA - 

OAB:17437-B/MT, MARCO ANTONIO MENDES - OAB:11341-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUMBERTO NONATO DOS 

SANTOS - OAB:3286-A/MT

 Processo n.º 1448-41.2010.811.0045.

Tomando-se em consideração que o devedor não integralizou o 

pagamento da dívida, com lastro no conteúdo do art. 835, inciso I e art. 

854, ambos do Código de Processo Civil, DETERMINO a realização de 

penhora de dinheiro em depósito em conta corrente e/ou em aplicações 

financeiras, de propriedade do executado, balizada no limite da totalidade 

do valor da dívida. Concretize-se o bloqueio, através do sistema 

BacenJud, providenciando-se a juntada ao processo de cópia do 

comprovante da operação.

Efetivada, com sucesso, parcial ou integral, a penhora eletrônica de 

valores em dinheiro, o documento gerado pelo sistema BacenJud, que 

demonstra a constrição, produzirá o mesmo efeito do auto de penhora, 

haja vista que preenche os requisitos mínimos previstos no art. 665 do 

Código de Processo Civil [cf.: STJ, REsp n.º 1.415.522/ES, 2.ª Turma, Rel.: 

Min. Humberto Martins, j. 17/09/2015], devendo ser procedida a intimação 
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das partes acerca do teor do ato processual executivo da penhora.

Para a hipótese de não-localização de bens, passíveis de penhora, 

proceda-se à intimação do credor para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

promova o andamento no processo.

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 22 de novembro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89340 Nr: 3225-56.2013.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THOMAS HUBER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:OAB-MT 9975-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO MATEUS DOS 

SANTOS - OAB:9671-A/MT

 Intimo o credor para que, no prazo de 10 (dez) dias, promova o 

andamento no processo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 91022 Nr: 4923-97.2013.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATACADÃO COMÉRCIO DE CIMENTO LTDA 

ME, RAFAEL BORTOLET

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11640

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 4923-97.2013.811.0045.

Considerando-se que existem evidências concretas que demonstram a 

efetiva consumação da cessão do crédito, objeto da demanda (fls. 

112-verso), DEFIRO o pedido de modificação/inclusão do polo ativo da 

demanda, para o fim de DETERMINAR que a companhia Iresolve 

Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S/A passe a integrar o 

polo ativo da lide, em substituição a instituição financeira Itaú Unibanco 

S/A. Providencie-se a regularização dos registros de distribuição do 

processo. Intimem-se a cedente e a cessionária.

Intime-se a empresa exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

promova o andamento no processo.

Lucas do Rio Verde/MT, em 26 de novembro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 102006 Nr: 22717-97.2014.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KAYO MAURITY SOUZA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WARLLEY ALBUQUERQUE RIBEIRO, MIRIAM 

SULA LEÃO E CIA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBANO DENICOLÓ - 

OAB:MT/13.516-B, ARTUR DENICOLÓ - OAB:18.395/MT, JHONY 

NICACIO CLEMENTE - OAB:18294/MT, WILLIAN GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:18400/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 22717-97.2014.811.0045.

Intime-se o exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, promova o 

andamento no processo.

Lucas do Rio Verde/MT, em 26 de novembro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 98296 Nr: 4616-12.2014.811.0045

 AÇÃO: Procedimento Sumário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALBERTO ALVES SALOTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO HERRERA BERTONE 

GUSSI - OAB:MT/11.259-B, Fernando Mateus dos Santos - 

OAB:MT/9.671-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 4616-12.2014.811.0045.

Expeça-se ofício aos Cartórios de Registro Civil da Comarca de Cuiabá/MT, 

que deverá ser instruído com cópia dos documentos juntados nas fls. 132 

e 135 dos autos, com o fito de requisitar, no prazo de 10 (dez) dias, a 

remessa de cópia da certidão de óbito do autor Alberto Alves Saloti. Após, 

com a juntada das respostas, venham conclusos.

Lucas do Rio Verde/MT, em 26 de novembro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 22019 Nr: 3297-87.2006.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PLATAM SISTEMA DE MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Icléia Aparecida Rodrigues Werpachowski

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU ROVEDA JUNIOR - 

OAB:5688-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDINÉIA MIQUELIN BERTAN 

- OAB:7.249-MT, VALDIR MIQUELIN - OAB:4613/MT, VERA LÚCIA 

MIQUELIN - OAB:5.885/MT

 Processo n.º 3297-87.2006.811.0045.

Aguarde-se a liquidação integral da obrigação jurídica. Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 26 de novembro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 88835 Nr: 2736-19.2013.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ONILDA BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT, 

CALÇA LARGA TRANSPORTES LTDA-ME, BRADESCO AUTO/RE 

COMPANHIA DE SEGUROS, NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A, 

FERNANDO VIANA DE OLIVEIRA, CWS TELES TRANSPORTES COMÉRCIO 

E REPRESENTAÇÕES(BR TRANSPORTES)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA VANESSA PUZISKI 

ROSSAROLA - OAB:MT/16.914, LIDIANE PAULA DE SOUSA - 

OAB:17437-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO CALDEIRA BARRA - 

OAB:MT/13.465-A, FLÁVIO JACÓ CHEKERDEMIAN - OAB:3556/MS, 

Guilherme Francisco Dorigan - OAB:15110-A, MARIA EMILIA 

GONÇALVES DE RUEDA - OAB:PE/23.748, PAULO SERGIO DANIEL - 

OAB:9173-B/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8184-A/MT

 Processo n.º 2736-19.2013.811.0045.

Cumpra-se integralmente a decisão judicial juntada nas fls. 590/591 dos 

autos.

Lucas do Rio Verde/MT, em 26 de novembro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 87888 Nr: 1736-81.2013.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS PEREZ DE AMORIM-ME, LUCAS PEREZ 
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DE AMORIM, GEOVANI SADI FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 1736-81.2013.811.0045.

Tomando-se em consideração que o devedor não integralizou o 

pagamento da dívida, com lastro no conteúdo do art. 835, inciso I e art. 

854, ambos do Código de Processo Civil, DETERMINO a realização de 

penhora de dinheiro em depósito em conta corrente e/ou em aplicações 

financeiras, de propriedade dos executados, balizada no limite da 

totalidade do valor da dívida. Concretize-se o bloqueio, através do sistema 

BacenJud, providenciando-se a juntada ao processo de cópia do 

comprovante da operação.

Efetivada, com sucesso, parcial ou integral, a penhora eletrônica de 

valores em dinheiro, o documento gerado pelo sistema BacenJud, que 

demonstra a constrição, produzirá o mesmo efeito do auto de penhora, 

haja vista que preenche os requisitos mínimos previstos no art. 665 do 

Código de Processo Civil [cf.: STJ, REsp n.º 1.415.522/ES, 2.ª Turma, Rel.: 

Min. Humberto Martins, j. 17/09/2015], devendo ser procedida a intimação 

das partes acerca do teor do ato processual executivo da penhora.

Para a hipótese de não-localização de bens, passíveis de penhora, 

proceda-se à intimação da credora para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

promova o andamento no processo.

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 22 de novembro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 13395 Nr: 2287-76.2004.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADM DO BRASIL LTDA - ADM EXPORTADORA E 

IMPORTADORA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANO SPINDLER, RONALD LUIZ 

SPINDLER, IRIS LISA SPINDLER, ROSEANE MARIA MANICA DE OLIVEIRA 

SPLINDER, DORIS ELIETE MANICA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIR BRAGA JUNIOR - OAB:4735 

MT, JOÃO ROBERTO ZILIANI - OAB:644

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT

 Processo n.º 2287-76.2004.811.0045 – CÓD. 13395.

Tomando-se em consideração que os devedores não integralizaram o 

pagamento da dívida, com lastro no conteúdo do art. 835, inciso I e art. 

854, ambos do Código de Processo Civil, DETERMINO a realização de 

penhora de dinheiro em depósito em conta corrente e/ou em aplicações 

financeiras, de propriedade dos executados, balizada no limite da 

totalidade do valor da dívida. Concretize-se o bloqueio, através do sistema 

BacenJud, providenciando-se a juntada ao processo de cópia do 

comprovante da operação.

Efetivada, com sucesso, parcial ou integral, a penhora eletrônica de 

valores em dinheiro, o documento gerado pelo sistema BacenJud, que 

demonstra a constrição, produzirá o mesmo efeito do auto de penhora, 

haja vista que preenche os requisitos mínimos previstos no art. 838 do 

Código de Processo Civil [cf.: STJ, REsp n.º 1.415.522/ES, 2.ª Turma, Rel.: 

Min. Humberto Martins, j. 17/09/2015], devendo ser procedida a intimação 

das partes acerca do teor do ato processual executivo da penhora.

Para a hipótese de não-localização de bens, passíveis de penhora, 

proceda-se à intimação do credor para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

promova o andamento no processo.

INDEFIRO o pedido de fl. 511, na medida em que já houve a conversão da 

ação de execução para entrega de coisa incerta em execução por quantia 

certa (fls. 492/493).

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 22 de novembro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 83967 Nr: 3478-78.2012.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.S.I SUPERMERCADO LTDA-ME, ILIANO LANZARIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORIVALDO AUGUSTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUGO ROGÉRIO GROKSKREUTZ - 

OAB:MT/13.407-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Processo n.º 3478-78.2012.811.0045 – CÓD. 83967.

Tomando-se em consideração que o devedor não integralizou o 

pagamento da dívida, com lastro no conteúdo do art. 835, inciso I e art. 

854, ambos do Código de Processo Civil, DETERMINO a realização de 

penhora de dinheiro em depósito em conta corrente e/ou em aplicações 

financeiras, de propriedade do executado, balizada no limite da totalidade 

do valor da dívida. Concretize-se o bloqueio, através do sistema 

BacenJud, providenciando-se a juntada ao processo de cópia do 

comprovante da operação.

Efetivada, com sucesso, parcial ou integral, a penhora eletrônica de 

valores em dinheiro, o documento gerado pelo sistema BacenJud, que 

demonstra a constrição, produzirá o mesmo efeito do auto de penhora, 

haja vista que preenche os requisitos mínimos previstos no art. 838 do 

Código de Processo Civil [cf.: STJ, REsp n.º 1.415.522/ES, 2.ª Turma, Rel.: 

Min. Humberto Martins, j. 17/09/2015], devendo ser procedida a intimação 

das partes acerca do teor do ato processual executivo da penhora.

Para a hipótese de não-localização de bens, passíveis de penhora, 

proceda-se à intimação do credor para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

promova o andamento no processo.

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 22 de novembro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 101410 Nr: 22241-59.2014.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A, BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANE DO EGITO ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:MT-14992/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTUR DENICOLÓ - 

OAB:18.395/MT

 Processo n.º 22241-59.2014.811.0045.

Tomando-se em consideração que a devedora não integralizou o 

pagamento da dívida, com lastro no conteúdo do art. 835, inciso I e art. 

854, ambos do Código de Processo Civil, DETERMINO a realização de 

penhora de dinheiro em depósito em conta corrente e/ou em aplicações 

financeiras, de propriedade da executada, balizada no limite da totalidade 

do valor da dívida. Concretize-se o bloqueio, através do sistema 

BacenJud, providenciando-se a juntada ao processo de cópia do 

comprovante da operação.

Efetivada, com sucesso, parcial ou integral, a penhora eletrônica de 

valores em dinheiro, o documento gerado pelo sistema BacenJud, que 

demonstra a constrição, produzirá o mesmo efeito do auto de penhora, 

haja vista que preenche os requisitos mínimos previstos no art. 665 do 

Código de Processo Civil [cf.: STJ, REsp n.º 1.415.522/ES, 2.ª Turma, Rel.: 

Min. Humberto Martins, j. 17/09/2015], devendo ser procedida a intimação 

das partes acerca do teor do ato processual executivo da penhora.

Para a hipótese de não-localização de bens, passíveis de penhora, 

proceda-se à intimação do exequente para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, promova o andamento no processo.

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 22 de novembro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 97041 Nr: 3569-03.2014.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA BMC S/A
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVANO RODRIGUES DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:153447-A/SP, HEITOR EVARISTO FABRÍCIO COSTA - 

OAB:SP/23.569, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:225061/SP, RICARDO 

NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 3569-03.2014.8.11.0045.

DETERMINO que se realizem buscas nos sistemas RenaJud, Siel, InfoSeg 

e BacenJud, visando obter informações a respeito do atual endereço do 

executado.

Com a juntada dos extratos, proceda-se à citação do executado, mediante 

a expedição de mandado judicial, para que, no prazo de 03 (três) dias, 

realizem a quitação da dívida, das custas e despesas processuais [art. 

829 do Código de Processo Civil] ou, no prazo de 15 (quinze) dias, 

independentemente de penhora, de depósito ou de caução, se oponham à 

execução, através de embargos de devedor [art. 914 e art. 915, ambos do 

Código de Processo Civil].

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 23 de novembro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 92334 Nr: 6197-96.2013.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NOEMIA GUEDES DE SOUZA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS FRATARI DA SILVEIRA 

TAVARES - OAB:11.445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 6197-96.2013.8.11.0045.

Considerando-se que as partes litigantes manifestaram concordância 

quanto ao conteúdo do cálculo de liquidação da dívida, juntado na fl. 154 

dos autos, o que produz, como consequência direta, o exaurimento do 

objeto da impugnação ao cumprimento de sentença, com base no 

conteúdo do art. 535, § 3.º do Código de Processo Civil, DETERMINO que 

se providencie o pagamento da quantia em dinheiro exigida no 

requerimento de cumprimento de sentença, mediante Requisição de 

Pequeno Valor.

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 28 de novembro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 42731 Nr: 3040-86.2011.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: YONE CAMPOS SALES PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS FRATARI DA SILVEIRA 

TAVARES - OAB:11.445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 3040-86.2011.8.11.0045.

Considerando-se que as partes litigantes manifestaram concordância 

quanto ao conteúdo do cálculo de liquidação da dívida, arquivado na fl. 

230 dos autos, e não subsiste impugnação à execução, com base no 

conteúdo do art. 535, § 3.º do Código de Processo Civil, DETERMINO que 

se providencie o pagamento da quantia em dinheiro exigida no 

requerimento de cumprimento de sentença, mediante Requisição de 

Pequeno Valor.

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 28 de novembro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001720-37.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ELICIA BATISTA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NIVALDO BISPO DOS SANTOS OAB - 593.976.241-72 (REPRESENTANTE)

ADRIELLY TAMARA CIUPAK OAB - MT21829/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1001720-37.2018.8.11.0045. Inicialmente, importa registrar, 

por conveniente, que de acordo com os elementos informativos do 

processo, mormente o teor do evento nº 14251500, houve o bloqueio do 

valor de R$ 65.550,00 (sessenta e cinco mil, quinhentos e cinquenta 

reais), quantia suficiente para custear o tratamento médico, por empresa 

de iniciativa privada, pelo período de 90 (noventa) dias, tendo em vista o 

menor orçamento apresentado nos autos, pela empresa Lifemed (ID nº 

14043991). Por outro lado, comprovada a prestação dos serviços pela 

empresa contratada, referente ao mês de outubro/2018, mediante a 

juntada nos autos das respectivas notas fiscais (eventos nº 16723133 - 

pág. 1), DETERMINO a liberação da quantia de R$ 21.850,00 (vinte e um mil 

e oitocentos e cinquenta reais), em benefício da empresa GW SAUDE 

LTDA, CNPJ nº 24.568.762/0001-57. Intime-se a autora/apelada para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, apresente as contrarrazões ao recurso de 

apelação interposto pelo Município de Lucas do Rio Verde [art. 1.010, § 1.º 

do Código de Processo Civil]. Após, remeta-se o processo para o Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, para fins de exame da 

matéria. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 30 de novembro de 2018. 

Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003457-75.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMAR EDUARDO VON SCHARTN MALAGE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA OAB - MT21749/O (ADVOGADO(A))

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1003457-75.2018.8.11.0045. Com efeito, de acordo com a 

norma de regência, para a concessão da tutela de urgência se mostra 

imprescindível que, fundamentado em prova inequívoca, desponte 

razoável a probabilidade de êxito na ação após cognição exauriente, 

traduzida através da plausibilidade do direito e da verossimilhança da 

alegação (‘fumus boni iuris’) e, ao mesmo tempo, também subsista fundado 

risco de dano grave irreparável ou de difícil reparação ou, ainda, que 

quando caracterizado abuso de direito de defesa ou o manifesto propósito 

protelatório da parte adversa (‘periculum in mora’). Interpretação que 

resulta da exegese do conteúdo do art. 300 do Código de Processo Civil. 

Pois bem. Compulsando o contingente probatório produzido no processo, 

denota-se, em um juízo de cognição não-exauriente, que o autor 

comprovou a qualidade de segurado da Previdência Social, visto que já 

auferia o auxílio-doença e o benefício foi indeferido unicamente porque 

houve parecer contrário da perícia médica realizada pelo INSS (evento nº 

14726778 – págs. 1/5). Esmiuçando o acervo de informações 

engendradas, denota-se que oautor submeteu-se a avaliação médica 

subscrita por profissional da área médica e devidamente habilitado para o 

desempenho de tal mister, oportunidade em que se constatou ser portador 

de moléstia grave (Depressão, paraplegia e disparesia braquial bilateral), 

diagnosticada sob os CID’s G824, S141, F332, F333 e F419, e que está 

inapto ao exercício de sua atividade laboral, conforme demonstra o Laudo 

Pericial encartado nos eventos nº 15923969 e 15924317. Logo, nesse 

influxo de ideias, a princípio, está demonstrada, ainda que a título precário, 

a existência de moléstia que tornou o requerente incapaz para o exercício 

regular de suas atividades laborais habituais — circunstância que dá 
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fundamento a plausibilidade do direito invocado (‘fumus boni iuris’). De 

outro viés, em um segundo prisma de enfoque, considero que o 

requerente logrou êxito em expor situação pontual que possa dar azo e 

recomendar que o perigo da demora da prestação jurisdicional possa pôr 

em risco o direito à concessão do benefício previdenciário (‘periculum in 

mora’). É que, o benefício previdenciário tem natureza jurídica 

eminentemente alimentar, de tal sorte que o requerente e a entidade 

familiar que constituiu, dele dependem para proceder ao custeio de suas 

necessidades básicas de alimentação e vestuário, e quiçá para promover 

a sua própria sobrevivência. De mais a mais, ao que tudo indica pelas 

características intrínsecas da moléstia que o requerente suporta, não 

existem indícios de que dela venha convalescer rapidamente, o quê 

espelha a necessidade imperiosa de auferir rendimento mensal para que 

tenha condições de manter a sua própria subsistência e de sua família. 

Assim, da forma que se apresenta a situação, em que a plausibilidade do 

direito invocado — caracterizado pelo fato de que o requerente apresenta 

incapacidade e/ou impossibilidade contemporânea para o desempenho de 

atividade laboral — (‘fumus boni iuris’) e o perigo na demora da prestação 

jurisdicional — corporificado pelo risco que o não pagamento do referido 

benefício à requerente pode catalisar — (‘periculum in mora’), considero 

que se encontram presentes as hipóteses que autorizam a concessão do 

pedido liminar postulado, de molde que a prestação provisória, a ser 

realizada pela autarquia requerida, do beneplácito do auxílio-doença é 

medida que se impõe. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de 

urgência, para o fim de Determinar ao Instituto Nacional do Seguro Social – 

INSS que tome as providências necessárias no sentido de restabelecer o 

auxílio-doença ao autor Valdemar Eduardo Von Schartn Malage, dentro do 

prazo improrrogável de 20 (vinte) dias, devendo ser realizada nova 

reavaliação administrativa da necessidade da manutenção do benefício 

dentro do prazo de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias [art. 60, §§ 8.º 

e 9.º da Lei n.º 8.213/1991]. Expeça-se ofício ao Instituto Nacional do 

Seguro Social – INSS para que tome as providências necessárias no 

sentido de implantar o benefício ao autor. Com fundamento no conteúdo do 

art. 29 da Resolução n.º CJF-RES-2014/00305 do Conselho da Justiça 

Federal, Determino que se expeça requisição de pagamento dos 

honorários do perito. Proceda-se à citação da autarquia requerida, 

acompanhada do laudo da perícia judicial, para que, no prazo de 30 (trinta) 

dias, apresente proposta de acordo [art. 1º, inciso II da Recomendação 

Conjunta nº 1 do CNJ/AGU/MTPS], ou resposta/contestação [art. 335 do 

Código de Processo Civil]. A falta de contestação acarretará em revelia e 

presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial 

[art. 344 do Código de Processo Civil]. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, 

em 27 de novembro de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003831-91.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JAMILSON OTTS DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALAN VARDEL BIZARELLO DOS SANTOS OAB - MT0011840A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERENCIA EXECUTIVA DO INSS - CUIABÁ-MT (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1003831-91.2018.8.11.0045. Com efeito, de acordo com a 

norma de regência, para a concessão da tutela de urgência se mostra 

imprescindível que, fundamentado em prova inequívoca, desponte 

razoável a probabilidade de êxito na ação após cognição exauriente, 

traduzida através da plausibilidade do direito e da verossimilhança da 

alegação (‘fumus boni iuris’) e, ao mesmo tempo, também subsista fundado 

risco de dano grave irreparável ou de difícil reparação ou, ainda, que 

quando caracterizado abuso de direito de defesa ou o manifesto propósito 

protelatório da parte adversa (‘periculum in mora’). Interpretação que 

resulta da exegese do conteúdo do art. 300 do Código de Processo Civil. 

Pois bem. Compulsando o contingente probatório produzido no processo, 

denota-se, em um juízo de cognição não-exauriente, que o autor 

comprovou a qualidade de segurado da Previdência Social, visto que o 

auxílio-doença foi indeferido unicamente porque houve parecer contrário 

da perícia médica realizada pelo INSS (evento nº 15356881 – pág. 4). 

Esmiuçando o acervo de informações engendradas, denota-se que o 

autor submeteu-se a avaliação médica subscrita por profissional da área 

médica e devidamente habilitado para o desempenho de tal mister, 

oportunidade em que se constatou ser portador de moléstia grave 

(Coxartrose bilateral, fragmentação e colapso da cabeça do fêmur direito 

com necrose avascular grau IV bilateral. Dor em quadril bilateral irradiado a 

membros inferiores), diagnosticada sob os CID’s M 873, M161, M166, e 

que está inapto ao exercício de sua atividade laboral, conforme demonstra 

o Laudo Pericial encartado no evento nº 16558658. Logo, nesse influxo de 

ideias, a princípio, está demonstrada, ainda que a título precário, a 

existência de moléstia que tornou o requerente incapaz para o exercício 

regular de suas atividades laborais habituais — circunstância que dá 

fundamento a plausibilidade do direito invocado (‘fumus boni iuris’). De 

outro viés, em um segundo prisma de enfoque, considero que o 

requerente logrou êxito em expor situação pontual que possa dar azo e 

recomendar que o perigo da demora da prestação jurisdicional possa pôr 

em risco o direito à concessão do benefício previdenciário (‘periculum in 

mora’). É que, o benefício previdenciário tem natureza jurídica 

eminentemente alimentar, de tal sorte que a requerente e a entidade 

familiar que constituiu, dele dependem para proceder ao custeio de suas 

necessidades básicas de alimentação e vestuário, e quiçá para promover 

a sua própria sobrevivência. De mais a mais, ao que tudo indica pelas 

características intrínsecas da moléstia que o requerente suporta, não 

existem indícios de que dela venha convalescer rapidamente, o quê 

espelha a necessidade imperiosa de auferir rendimento mensal para que 

tenha condições de manter a sua própria subsistência e de sua família. 

Assim, da forma que se apresenta a situação, em que a plausibilidade do 

direito invocado — caracterizado pelo fato de que o requerente apresenta 

incapacidade e/ou impossibilidade contemporânea para o desempenho de 

atividade laboral — (‘fumus boni iuris’) e o perigo na demora da prestação 

jurisdicional — corporificado pelo risco que o não pagamento do referido 

benefício ao requerente pode catalisar — (‘periculum in mora’), considero 

que se encontram presentes as hipóteses que autorizam a concessão do 

pedido liminar postulado, de molde que a prestação provisória, a ser 

realizada pela autarquia requerida, do beneplácito do auxílio-doença é 

medida que se impõe. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de 

urgência, para o fim de Determinar ao Instituto Nacional do Seguro Social – 

INSS que tome as providências necessárias no sentido de restabelecer o 

auxílio-doença ao autor Jamilson Otts de Oliveira, dentro do prazo 

improrrogável de 20 (vinte) dias, devendo ser realizada nova reavaliação 

administrativa da necessidade da manutenção do benefício dentro do 

prazo de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias [art. 60, §§ 8.º e 9.º da 

Lei n.º 8.213/1991]. Expeça-se ofício ao Instituto Nacional do Seguro 

Social – INSS para que tome as providências necessárias no sentido de 

implantar o benefício ao autor. Com fundamento no conteúdo do art. 29 da 

Resolução n.º CJF-RES-2014/00305 do Conselho da Justiça Federal, 

Determino que se expeça requisição de pagamento dos honorários do 

perito. A escrivania deverá providenciar o cancelamento do andamento 

processual relativo ao evento nº 16558659 - págs. 1/3, visto que o 

documento foi juntado no processo de forma equivocada. A escrivania 

deverá promover a alteração dos dados e informações relativas ao polo 

passivo da ação, com o objetivo de alterar o nome do réu para Instituto 

Nacional do Seguro Social - INSS, representado pela Procuradoria Federal 

no Estado de Mato Grosso. Após, proceda-se à citação da autarquia 

requerida, acompanhada do laudo da perícia judicial, para que, no prazo 

de 30 (trinta) dias, apresente proposta de acordo [art. 1º, inciso II da 

Recomendação Conjunta nº 1 do CNJ/AGU/MTPS],  ou 

resposta/contestação [art. 335 do Código de Processo Civil]. A falta de 

contestação acarretará em revelia e presunção de veracidade da matéria 

fática apresentada na petição inicial [art. 344 do Código de Processo Civil]. 

Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 30 de novembro de 2018. Cristiano 

dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002327-50.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO RONEI JUNG (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103873/12/2018 Página 385 de 948



Processo n.º 1002327-50.2018.811.0045. Não subsistem questões 

preliminares pendentes que exijam exame e, conforme se depreende da 

análise do processo, os ditames processuais foram observados, não 

existindo quaisquer nulidades/vícios processuais a serem decretadas. 

Destarte, enfrentados estes temas e superada a etapa, referente à 

realização do exame dos requisitos de admissibilidade da lide, com lastro 

no conteúdo normativo do art. 357 do Código de Processo Civil, Declaro 

saneado o processo, remetendo-o a fase instrutória. Delimitação das 

questões de fato e de direito relevantes [art. 357, inciso II e IV do Código 

de Processo Civil]. Fixo, como matéria fática controvertida: o fato de o 

autor ser portador de deficiência, que o incapacite para o desempenho de 

atividade laboral . Consiste questão de direito relevante: o direito à 

percepção do auxílio-doença ou da aposentadoria por invalidez. Provas 

deferidas: considero, que a realização de exame médico-pericial revela-se 

como meio imprescindível para verificar as condições físicas e de saúde 

do requerente [art. 42 da Lei n.º 8.213/1991]. Diante desta perspectiva, 

Defiro a produção da prova pericial, exclusivamente. Nomeio como perito, 

para atuar no processo, o médico Dr. Guido V. Cespedes, que deverá 

realizar a perícia no dia 13 de fevereiro de 2019, a partir das 08h30min, 

observada a ordem de chegada. Intimem-se as partes e seus advogados, 

para que compareçam no consultório médico do Dr. Guido V. Cespedes, 

cujo endereço deverá constar no mandado, a fim de que o(a) requerente 

seja submetido(a) a perícia. Intimem-se as partes litigantes para que, caso 

queiram, arguam o impedimento ou suspeição do perito, apresentem 

quesitos e/ou indiquem assistentes técnicos, no prazo de 15 (quinze) dias 

[art. 465, § 1.º do Código de Processo Civil]. Arbitro os honorários periciais 

devidos ao Dr. Guido V. Cespedes, no valor de R$ 200,00 (duzentos 

reais), forte no art. 28 e Tabela V, da Resolução n.º 305/2.014 do 

Conselho da Justiça Federal, a serem arcados pela Justiça Federal. 

ESTABELEÇO que o laudo pericial deverá ser apresentado dentro do 

prazo de 20 (vinte) dias, podendo ser prorrogado por igual período, desde 

que justificada a necessidade. Distribuição do ônus da prova. O ônus da 

prova deverá prestar reverência à regra geral prevista no art. 373, incisos 

I e II do Código de Processo Civil. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 

30 de novembro de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002767-46.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZA DE JESUS BRITO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO BALEM OAB - PR46441 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1002767-46.2018.811.0045. Não subsistem questões 

preliminares pendentes que exijam exame e, conforme se depreende da 

análise do processo, os ditames processuais foram observados, não 

existindo quaisquer nulidades/vícios processuais a serem decretadas. 

Destarte, enfrentados estes temas e superada a etapa, referente à 

realização do exame dos requisitos de admissibilidade da lide, com lastro 

no conteúdo normativo do art. 357 do Código de Processo Civil, Declaro 

saneado o processo, remetendo-o a fase instrutória. Delimitação das 

questões de fato e de direito relevantes [art. 357, inciso II e IV do Código 

de Processo Civil]. Fixo, como matéria fática controvertida, o seguinte fato: 

a) o fato de a requerente ser portadora de deficiência, que a incapacite 

para o desempenho de atividade ; b) o fato de a autora não reunir 

condições necessárias para promover a sua própria manutenção. 

Consiste questão de direito relevante: o direito à percepção do amparo 

social ao portador de deficiência e a existência dos requisitos que 

autorizam a responsabilidade civil da autarquia requerida. Provas 

deferidas: considero que a realização de exame médico-pericial e 

investigação social revelam-se como meios imprescindíveis para verificar 

as condições econômicos, físicas e de saúde da requerente [art. 42 da Lei 

n.º 8.213/1991]. Diante desta perspectiva, Defiro a produção da prova 

pericial, exclusivamente. Nomeio assistente social credenciada a exercer 

atividades no Poder Judiciário para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

proceda à realização de estudo da condição sócio-econômica da autora, 

devendo responder os termos dos quesitos formulados, bem como 

acostar aos autos fotografias da autora e de sua residência. Nomeio, para 

exercer a função de perito, o ilustre médico, Dr. Guido V. Cespedes, que 

deverá realizar a perícia no dia 13 de fevereiro de 2019, a partir das 

8h30min, observada a ordem de chegada. Intimem-se as partes e seus 

advogados, para que compareçam no consultório médico do Dr. Guido V. 

Cespedes, cujo endereço deverá constar no mandado, a fim de que o(a) 

requerente seja submetido(a) a perícia. Intimem-se as partes para que, 

caso queiram, apresentem quesitos e indiquem assistentes técnico, no 

prazo de 15 (quinze) dias [art. 465 § 1.° do CPC/2015]. Arbitro os 

honorários periciais devidos ao Dr. Guido V. Cespedes, no valor de R$ 

200,00 (duzentos reais), forte no art. 28 e Tabela V, da Resolução n.º 

305/2.014 do Conselho da Justiça Federal, a serem arcados pela Justiça 

Federal. Estabeleço que o laudo pericial deverá ser apresentado dentro do 

prazo de 20 (vinte) dias, podendo ser prorrogado por igual período, desde 

que justificada a necessidade. Distribuição do ônus da prova. O ônus da 

prova deverá prestar reverência à regra geral prevista no art. 373, incisos 

I e II do Código de Processo Civil. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 

30 de novembro de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

4ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 158136 Nr: 4725-84.2018.811.0045

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS HUMBERTO DE 

OLIVEIRA JUNIOR - OAB:11208-B/MT, HEBER PEREIRA BASTOS - 

OAB:13698/O

 Impulsiono o presente nos termos da CNGC para INTIMAR o Réu, na 

pessoa de seu procurador para que, fique CIENTE do cálculo de fls. 49, 

bem como, no prazo de 03 (três) dias, MANIFESTE-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 130124 Nr: 5709-39.2016.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUSTAVO AUGUSTO BOSCOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO OLIVEIRA 

MACHADO - OAB:9012/MT

 Vistos etc.,

1. Acolho a cota ministerial de fl. 45. Assim sendo, designo o dia 26 de 

março de 2019, às 13h00min para realização da audiência de proposta de 

suspensão condicional do processo, devendo constar no mandado de 

intimação para que o mesmo compareça na audiência supracitada 

acompanhado de advogado, pois, caso não compareça acompanhado de 

defensor constituído será lhe nomeado o ilustre Defensor Público que 

oficia nesta Comarca.

2. Dê ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

3. Às providências e expedientes necessários, observando as 

formalidades legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 123683 Nr: 2389-78.2016.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EULER HARRICHARDSON FERREIRA 

FRAGOSO, CLEONI JOSÉ SILVA PAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CATIANE ZAATREH 

CENTURION - OAB:21975, KLEBER TRASSI DE BRITO - 

OAB:MT/20.958-B

 Vistos etc.,(...).ISSO POSTO, com fundamento no artigo 89, § 5°, da Lei 

n°. 9.099/95, DECLARO extinta a punibilidade dos acusados Euler 

Harrichardson Ferreira Fragoso e Cleoni José Silva Paz, qualificados nos 

autos, das imputações que lhes são feitas no presente processo.P.R.I. 

Transitada em julgado, procedam-se as anotações, comunicações e 
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transferências necessárias.Após, arquive-se, com as cautelas de 

estilo.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 101255 Nr: 22354-13.2014.811.0045

 AÇÃO: Pedido de Prisão Temporária->Pedido de Prisão->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DDPJCDLDRV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GJCR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO ALVES DE 

OLIVEIRA - OAB:123970

 Vistos etc.,

Gilson Jose Creici Ribeiro, qualificado nos autos, por intermédio de 

advogado constituído, formulou pedido de revogação da prisão temporária, 

aduzindo, em síntese, desnecessidade da manutenção da prisão 

temporária do indiciado pela falta de pressupostos básicos, aliado ao fato 

do mesmo apresentar todas as condições pessoais favoráveis (fls. 

08/15).

 Instado, o representante do Ministério Público manifestou de forma 

desfavorável ao pedido (fls. 73/77).

 Às fls. 78/80, a Defesa acostou aos autos novos documentos para 

melhor instruir o pedido de revogação da prisão temporária.

Instado, o representante do Ministério Público reiterou o parecer ministerial 

(fl. 84).

A seguir, vieram-me os autos conclusos.

É o Relatório.

Fundamento e Decido.

Analisando os motivos esposados na decisão proferida às fls. 21/22, 

verifica-se que bem expostas estão as razões que ensejaram a 

decretação da prisão temporária do indiciado, ante a presença dos 

indícios da autoria, da materialidade delitiva e o reconhecimento da 

imprescindibilidade da medida extrema para garantia das investigações 

policiais, possibilitando, assim, a busca da verdade real.

É importante ressaltar, por oportuno, que a prisão temporária do 

requerente foi decretada no dia 11/11/2014, sendo a ordem de prisão 

devidamente cumprida no dia 08/11/2018, conforme ofício de fl. 29, 

devendo ser revista por este Juízo antes de expirado o prazo de 30 

(trinta) dias, sob pena de soltura.

ISSO POSTO, pelos fatos e fundamentos esposados na decisão de fls. 

21/22, em consonância com parecer Ministerial, por ora, MANTENHO a 

decisão que decretou a prisão temporária do indiciado, e INDEFIRO o 

pedido de revogação da prisão temporária formulado pelo indiciado Gilson 

Jose Craici Ribeiro, qualificado nos autos.

Intime-se. Dê ciência ao Ministério Público.

No mais, apense o presente feito ao inquérito policial.

Às providências e expedientes necessários, observando as formalidades 

legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 161929 Nr: 7062-46.2018.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEBER OLIVEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo F. Villela - 

OAB:9.973/MT, MARCIO JUNIOR NUNES DA SILVA - OAB:18007/MT

 Vistos etc.,

Trata-se de pedido formulado pelo acusado Cleber Oliveira da Silva, por 

meio de sua Defesa constituída, visando à realização de exame 

laboratorial de “captura híbrida para HPV alto e baixo risco”, a ser arcado 

pelo plano de saúde do réu (fls. 160/161).

Instado, o representante do Ministério Público manifestou-se de forma 

favorável (fl. 166).

Pois bem.

Diante do parecer ministerial favorável e, em homenagem aos princípios 

constitucionais da ampla defesa e do contraditório, DEFIRO o pedido do 

acusado de fls. 160/161, para o fim de que seja realizado exame 

laboratorial no acusado de “captura híbrida para HPV alto e baixo risco”.

Para tanto, a Defesa do acusado deverá, com no mínimo 10 (dez) dias de 

antecedência, indicar o laboratório desta cidade que realizará o exame as 

suas expensas, bem como a data e hora agendada.

Com isso, dê ciência ao Ministério Público e requisite-se ao Diretor da 

unidade prisional local o deslocamento do acusado na data e hora 

agendada.

Por tratar-se de mero exame laboratorial, deixo de aplicar o disposto no 

artigo 159, do Código de Processo Penal.

 Intime-se. Dê ciência ao Ministério Público.

Findo, requisite-se informações acerca do cumprimento do mandado de 

citação expedido à fl. 154.

Às providências e expedientes necessários, observando as formalidades 

legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 81730 Nr: 977-54.2012.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMILDO DE LIMA SANTANA, ROGÉRIO 

RAMOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGILDO TADEU GIL PRATES - 

OAB:15742-A, CARLOS HUMBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR - 

OAB:11208-B/MT

 1.Ante a juntada do instrumento de procuração de fl. 266, REVOGO a 

decretação da suspensão do processo e do curso do prazo prescricional 

em relação ao acusado Rogério Ramos da Silva (fls. 263/264).Via de 

consequência, determino o prosseguimento do presente feito, com a 

consequente intimação, via DJE, da defesa constituída pelo acusado 

Rogério Ramos da Silva para apresentação de resposta à acusação no 

prazo legal. 2.Considerando que a prisão preventiva do acusado Rogério 

Ramos da Silva foi decretada para garantia da aplicação da lei 

penal.Considerando que o acusado logrou êxito em comprovar o exercício 

de atividade lícita entre os meses de fevereiro a setembro de 2018, por 

meio de cópia da carteira de trabalho, holerites e termo de rescisão de 

contrato de trabalho, período inicial anterior a data do decreto de prisão 

preventiva.Considerando que o acusado acostou aos autos comprovante 

do seu atual endereço.(...).ISSO POSTO, com fundamento no artigo 316, 

do Código de Processo Penal, REVOGO o decreto de prisão preventiva 

contra o acusado ROGÉRIO RAMOS DA SILVA, qualificado nos autos.Não 

obstante, fixo as seguintes medidas cautelares diversas da 

prisão:a)Comparecer em todos os atos a que for intimado;b)Não mudar de 

endereço sem prévia comunicação a este Juízo.c)Não se ausentar da 

Comarca por mais de 15 (quinze) dias sem prévia comunicação a este 

Juízo.d)Apresentar as peças processuais a que for intimado, por meio de 

advogado, no prazo legal.Advirta-se o acusado que o descumprimento 

das medidas cautelares acima, poderá acarretar na decretação da prisão 

preventiva.Expeça-se o competente contramandado de prisão.Proceda-se 

com a baixa, junto ao BNMP, do mandado de prisão preventiva expedido 

em desfavor do acusado, realizando-se, ainda, as comunicações 

necessárias. Intime-se. Dê ciência ao Ministério Público.4. Expeçam-se 

todos os documentos necessários para a realização da audiência de 

instrução e julgamento designada às fls. 263/264, consignando que será 

para os 02 (dois) réus. 5. Às providências e expedientes necessários, 

observando as formalidades legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 161126 Nr: 6512-51.2018.811.0045

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE WILSON RAMOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Filho de Oliveira - 

OAB:11.956/PI

 Vistos etc.,

1. O presente processo executivo de pena foi encaminhado a este Juízo 

pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Fronteiras/PI para continuidade 

da fiscalização do cumprimento das condições do regime aberto impostas 

ao recuperando e demais providências, em virtude do mesmo ter declinado 

endereço no Município de Lucas do Rio Verde/MT.

 2. Dessa forma, e considerando a necessidade de readequação das 

condições para o cumprimento do regime aberto nesta Comarca, designo 

para o dia 29 de janeiro de 2019, às 13h00min, a realização de audiência 
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admonitória.

3. Intimem-se o recuperando.

4. Dê ciência ao Ministério Público e a Defesa.

5. Às providências e expedientes necessários, observando as 

formalidades legais.

5ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004148-26.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO CENTER VIDROS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEBER PEREIRA BASTOS OAB - MT0013698A-O (ADVOGADO(A))

Carlos Humberto de Oliveira Junior OAB - MT0011208A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SICPRESS SISTEMA DE CARGAS EXPRESSAS LTDA (REQUERIDO)

SICALL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO JORGE LIMA OAB - SP85028 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1004148-26.2017.8.11.0045. REQUERENTE: AUTO CENTER VIDROS LTDA 

- ME REQUERIDO: SICALL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA - EPP, 

SICPRESS SISTEMA DE CARGAS EXPRESSAS LTDA Vistos. I. Relatório. 

Dispensando o relatório na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. II. 

Fundamentação. O feito comporta julgamento antecipado nos termos do 

artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, uma vez que 

desnecessária a produção de outras provas para o deslinde do feito. 

Quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor importa 

mencionar que tanto a reclamante quanto as reclamadas amoldam-se às 

definições normativas de consumidor e fornecedor, consoante 

estabelecem os artigos 2º e 3º do CDC, uma vez que a autora utilizou-se 

como destinatária final dos serviços de transporte fornecido pelas 

requeridas. Portanto, verifico a necessidade de aplicação do Código de 

Defesa do Consumidor no caso em apreço. Indefiro o pedido quanto à 

revelia da reclamada SICPRESS, uma vez que o preposto compareceu 

munido de carta de preposição e representou as requeridas em audiência, 

de modo que não há falar em revelia. Do mesmo, as requeridas 

apresentaram contestação no prazo legal. A preliminar de ilegitimidade de 

parte arguida em contestação trata-se de questão de mérito que será 

analisado em conjunto nesta sentença, sobretudo porque, neste caso, diz 

respeito a endosso translativo do título. Incontroverso e não impugnado 

pelas partes, que a parte autora de fato realizou o pagamento pontual das 

cobranças, sendo realizado protesto sem explicação aparente. 

Verifica-se do instrumento de protesto que o título foi apresentado pelo 

Banco do Brasil S/A. e como favorecida e sacador SICPRESS Sistema de 

Cargas Expressas Ltda., transferido por meio de endosso mandato e 

tendo como devedor Auto Center Vidros Ltda. ME, conforme documento 

aportado no evento 10293073. Deve-se ressaltar que nos casos de 

endosso mandato, não se transfere a propriedade do título, mas apenas 

os poderes ao mandatário para agir em nome de terceiro, sem 

propriamente possuir alguma relação com o título, ou seja, transfere-se 

apenas a posse do título, e não o crédito, sendo, portanto, 

responsabilidade do endossante ter conhecimento se havia alguma 

irregularidade em relação ao título ou sua existência. Aliás, nesse sentido 

é o enunciado da Súmula 476 do STJ: “ O endossatário de título de crédito 

por endosso-mandato só responde por danos decorrentes de protesto 

indevido se extrapolar os poderes de mandatário”, apesar de o 

endossante não ser parte neste processo, a entidade responde apenas 

caso extrapole os poderes de mandatário, não sendo verificado, portanto, 

nenhum abuso por parte da instituição financeira que somente apresentou 

o título a pedido das reclamadas. Não há falar, como pretende as 

requeridas, em inexistência de responsabilidade, pois o pagamento foi 

realizado diretamente ao preposto da primeira reclamada que não 

observou o dever de cuidado ao levar o transferir o título à instituição 

bancária para levar a protesto, quando já havia recebido o crédito da 

reclamante. Assim, inexiste irregularidade por parte da instituição 

financeira, cuja responsabilidade é das reclamadas que ao transferir o 

título já haviam recebido o valor nele estampado. Quanto aos danos 

morais, os reputo caracterizados. O protesto de forma indevida é gerador 

de danos. Está-se diante de damnum in re ipsa, sendo presumível o dano 

extrapatrimonial que resulta deste ato. A autora exerce atividade 

empresária com objetivo de auferir lucro e necessita manter limpo e em 

ordem o bom nome, sobretudo para obter capital de giro perante as 

instituições bancárias e também perante seus fornecedores, de modo que 

o protesto indevido – oriundo de dívida já adimplida - certamente trouxe 

danos imensuráveis às suas atividades comerciais. O Superior Tribunal de 

Justiça asseverou o entendimento de que “a pessoa jurídica pode sofrer 

dano moral”, conforme dispõe o enunciado da Súmula n. 227. Na espécie, 

a reclamante logrou êxito em demonstrar que a negativação indevida lhe 

acarretou constrangimentos perante o mercado, bem como comprovou 

que os danos decorrem da conduta negligente das requeridas, que 

devem, portanto, proceder à reparação, nos termos dos artigos 186 e 927 

do Código Civil. O valor da indenização a título de compensação por danos 

morais, neste caso, deve levar em consideração os princípios da 

proporcionalidade, prudência e equidade. Desse modo e para que a 

indenização por dano moral represente uma compensação e não uma 

fonte de enriquecimento sem causa, mas sem perder de vista que a 

fixação em valor demasiadamente baixo importaria, por via diversa, um 

estímulo à reiteração dessa prática, fixo por equidade o valor a ser 

indenizado a este título no equivalente ao montante de R$ 7.000,00 (sete 

mil reais), com os encargos decorrentes da correção monetária e juros 

devidos. III. Dispositivo. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão 

formulada na reclamação cível proposta por AUTO CENTER VIDROS LTDA. 

- ME em desfavor de SICALL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA - EPP e 

SICPRESS SISTEMA DE CARGAS EXPRESSAS LTDA., para tornar em 

definitiva a liminar concedida nos autos, bem como, CONDENO as 

requeridas solidariamente ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a 

título de compensação pelos danos morais experimentados pela 

reclamante, sobre o qual incide correção monetária pelo INPC/IBGE a partir 

do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e juros moratórios de 1% (um por 

cento) a.m., conforme norma do art. 406, do Código Civil, combinado com o 

art. 161, § 1º do CTN, a contar da citação, por se tratar de ilícito 

decorrente de responsabilidade contratual (STJ - AgInt no AREsp 

1264303/MS, Min. SÉRGIO KUKINA, DJ 07.06.2018), ressaltando, contudo, 

que a condenação em valor inferior ao pretendido não importa em 

sucumbência recíproca. Consequentemente, JULGO EXTINTO o processo 

com resolução do mérito nos termos dos artigos 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Não efetuado o pagamento no prazo de 15 (quinze) dias 

corridos, contados do trânsito em julgado desta sentença, em não 

havendo pagamento voluntário, o montante da condenação será acrescido 

de multa no percentual de 10% (dez por cento) na fase de cumprimento de 

sentença, nos termos do artigo 523, § 1º, do Código de Processo Civil. 

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei 

nº 9.099/95). Submeto os autos ao M.M. Juíza Togada para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Publicação 

no PJE. Lucas do Rio Verde – MT, 14 de setembro de 2018. César Lima de 

Paula Juiz Leigo Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, 

nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos 

jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 14 de setembro 

de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000703-34.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NIPOFLEX SERVICOS ADMINISTRATIVOS E TERCEIRIZADOS EIRELI - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONIS SILVINO PEREIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1000703-34.2016.8.11.0045. REQUERENTE: NIPOFLEX SERVICOS 

ADMINISTRATIVOS E TERCEIRIZADOS EIRELI - ME REQUERIDO: RONIS 

SILVINO PEREIRA Vistos. Intime-se a parte autora para que, no prazo de 

10 (dez) dias, informe endereço atualizado do reclamado, sob pena de 

extinção da ação. Após, conclusos. Às providências. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 14 de setembro de 

2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002483-38.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NANCY LIMA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1002483-38.2018.8.11.0045. REQUERENTE: NANCY LIMA CUNHA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Converto o julgamento em diligência. Nos 

termos do artigo 317 do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte 

reclamante, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial 

consistente em colacionar nos autos cópia de comprovante de residência 

em seu nome atualizada (cópia de fatura de consumo de energia elétrica, 

conta de consumo de serviços de telefonia, consumo de água, contrato de 

locação de com firma reconhecida, declaração de residência com firma 

reconhecida pelo proprietário ou outro comprovante de endereço idôneo 

com firma reconhecida) contemporâneo ao ajuizamento da ação, sob pena 

de extinção (art. 485, IV do CPC). Nos casos em que o comprovante 

encontrar-se no nome do cônjuge/companheiro, a parte autora deverá 

comprovar a relação conjugal ou comprovar relação com o titular do 

comprovante de endereço. Ressalto que a comprovação da residência é 

essencial para fixação da competência territorial do juizado, inclusive para 

garantia de qualquer direito alegado pela reclamante. Após, conclusos. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 14 de 

setembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011861-98.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

AEROMAR AVIACAO AGRICOLA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALCIONE AGOSTINHO ZOLDAN OAB - MT0010134A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURICIO TOMELIN - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VINICIUS BITENCOURT ESTANISLAU OAB - MT11705/O (ADVOGADO(A))

 

Em atenção à determinação judicial, CERTIFICO que os dados do feito 

foram alterados para, doravante, tramitar como cumprimento de sentença. 

Nesse passo, impulsiono o feito para INTIMAR A PARTE EXECUTADA, na 

pessoa de seu advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague 

o valor do débito, consignando que, caso não o efetue no prazo 

assinalado, o montante será acrescido de multa de 10% (dez) por cento, 

com expedição de mandado de penhora e avaliação (CPC, art. 523, § 1º).

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010345-82.2011.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

V F COMERCIO DE ESQUADRIAS E VIDROS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANE MARCON OAB - MT0004660A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA CORA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Diante do teor da 

carta precatória que ora se junta, INTIMO a parte exequente para 

manifestação no prazo legal. Lucas do Rio Verde - MT, 30 de novembro de 

2018. Fabio Lucio da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004343-11.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

AGRO BASE DISTRIBUIDORA DE ADITIVOS E LUBRIFICANTES EIRELI - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEBER TRASSI DE BRITO OAB - MT20958/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ECLAIR DIAVAN (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Diante da 

devolução da carta precatória que segue em anexo, INTIMO a parte 

exequente para manifestação no prazo legal. Lucas do Rio Verde - MT, 30 

de novembro de 2018. Fabio Lucio da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010221-31.2013.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO GERALDO DA SILVA COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CR ZONGSHEN FABRICADORA DE VEICULOS S.A. (EXECUTADO)

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO OAB - MT0015104S-A 

(ADVOGADO(A))

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S 

(ADVOGADO(A))

FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA OAB - MT0006848A-B (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Diante do teor da 

carta precatória que ora se junta, INTIMO a parte exequente para a 

manifestação no prazo legal. Lucas do Rio Verde - MT, 30 de novembro de 

2018. Fabio Lucio da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002131-17.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA MARIA GOBBI TRETTO & TRETTO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELEANDRO DA SILVA DE BRITO (REQUERIDO)

 

Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para o dia Data: 31/01/2019 13:45 

(MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O não 

comparecimento da parte reclamante à audiência importará em extinção e 

arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas processuais, 

nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011581-30.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DENICOLO & BEUTLER LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HOZOR VITORINO DE ARRUDA (EXECUTADO)

JOSE LOURENCO DA SILVA JUNIOR - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Diante do teor da 

certidão do Oficial de Justiça, INTIMO a parte exequente para 

manifestação no prazo legal. Lucas do Rio Verde - MT, 30 de novembro de 

2018. Fabio Lucio da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010527-29.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

Wolney Ceza Mesquita Toledo (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Wolney Ceza Mesquita Toledo OAB - MT7260/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARILZA LEMES DA SILVA (EXECUTADO)

MARCIO SILVA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 
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CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Diante do teor da 

carta precatória que ora se junta, INTIMO a parte exequente para 

manifestação no prazo legal. Lucas do Rio Verde - MT, 30 de novembro de 

2018. Fabio Lucio da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30524 Nr: 304-66.2009.811.0045

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOLOPLANTA CONSULTORIA AGRÍCOLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSCAR LAMPUGNANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSIRENE CANDIDO LONDERO - 

OAB:OAB/MT 24478-A, LUCAS CANDIDO MAYER - OAB:85183-RS, 

Paulo Cesar Cerutti - OAB:MT0025202O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Regisson José de Castro - 

OAB:6214-B

 Certifico que o DJE-MT Ed. de n°10359, disponibilizado na data de 

16/10/2018, publicado no dia 17/10/2018, atentando-se ao prazo legal para 

interposição do Recurso, qual seja 10 (dez) dias corridos, ao passo que 

anterior à alteração da Lei 13.728/2018, sendo o protocolo do Recurso 

Inominado de fls.113/123 de data 30/10/2018. Sendo então o Recurso 

Intempestivo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 146571 Nr: 7242-96.2017.811.0045

 AÇÃO: Crimes de Calúnia, Injúria e Difamação de Competência do Juiz 

Singular->Processo Especial do Código de Processo Penal->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: PABLO RODRIGO DE SÁ BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELISBERTO SOARES DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAR J. RODRIGUES JUNIOR - 

OAB:7.044-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA 

JUNIOR - OAB:13224

 Nos Termos da legislação vigente e provimento n° 55/2007 impulsiono 

estes autos com finalidade de: designar audiência preliminar para o dia 

30/11/2018 as 13h00min, sendo assim, encaminho o referido processo ao 

setor de expedição para providências necessárias.

Lucas do Rio Verde – MT 13 de novembro de 2018.

6ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005100-05.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JURACI ARRUDA DE BRITO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA ERGANG DA SILVA OAB - MT0011047A-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

LUCAS DO RIO VERDE 6ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE AVENIDA 

MATO GROSSO, 1921, PALMEIRA DAS MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - 

MT  -  CEP:  78455 -000  INT IMAÇÃO PROCESSO n . 

1005100-05.2017.8.11.0045 Valor da causa: R$ 130.000,00 ESPÉCIE: 

[OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER]->PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) 

POLO ATIVO: JURACI ARRUDA DE BRITO POLO PASSIVO: MUNICIPIO DE 

LUCAS DO RIO VERDE FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO 

ATIVO, para no prazo legal, impugnar à contestação. LUCAS DO RIO 

VERDE, 30 de novembro de 2018. Cristina Vargas Reis Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002372-88.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SELETE ZOZ SEVIGNANI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO PACHECO DOS SANTOS OAB - MT0017601A-A (ADVOGADO(A))

GERSON LUIS WERNER OAB - MT6298/A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVESTRE CARVALHO FRANCO NETTO (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

LUCAS DO RIO VERDE 6ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE AVENIDA 

MATO GROSSO, 1921, PALMEIRA DAS MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - 

MT  -  CEP:  78455 -000  INT IMAÇÃO PROCESSO n . 

1002372-88.2017.8.11.0045 Valor da causa: R$ 98.855,62 ESPÉCIE: 

[CHEQUE, LIMINAR]->MONITÓRIA (40) POLO ATIVO: SELETE ZOZ 

SEVIGNANI POLO PASSIVO: SILVESTRE CARVALHO FRANCO NETTO 

Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de advogado(a) 

polo ativo, para no prazo legal, se manifestar acerca da certidão negativa 

do oficial de justiça. LUCAS DO RIO VERDE, 30 de novembro de 2018. 

Cristina Vargas Reis Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005187-58.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIRLEI TAVARES LIMA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

LUCAS DO RIO VERDE 6ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE AVENIDA 

MATO GROSSO, 1921, PALMEIRA DAS MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - 

MT  -  CEP:  78455 -000  INT IMAÇÃO PROCESSO n . 

1005187-58.2017.8.11.0045 Valor da causa: R$ 13.374,50 ESPÉCIE: 

[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]->BUSCA E APREENSÃO (181) POLO ATIVO: 

AYMORE POLO PASSIVO: SIRLEI TAVARES LIMA Procedo a INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria, na qualidade de advogado(a) polo ativo, para no 

prazo legal, se manifestar acerca da juntada da certidão negativa do 

oficial de justiça ao ID 11855761. LUCAS DO RIO VERDE, 30 de novembro 

de 2018. Cristina Vargas Reis Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001019-13.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BIO SOJA FERTILIZANTES LTDA (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELTON FERNANDES REU OAB - SP185631 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDETE BEATRIZ MAUL COUTINHO (DEPRECADO)

LAVORAGRO INSUMOS AGRICOLAS LTDA - EPP (DEPRECADO)

EDWARD MARQUES COUTINHO (DEPRECADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

LUCAS DO RIO VERDE 6ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE AVENIDA 

MATO GROSSO, 1921, PALMEIRA DAS MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - 

MT  -  CEP:  78455 -000  INT IMAÇÃO PROCESSO n . 

1001019-13.2017.8.11.0045 Valor da causa: R$ 26.912,97 ESPÉCIE: 

[CITAÇÃO]->CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261) POLO ATIVO: Nome: BIO 

SOJA FERTILIZANTES LTDA Endereço: avenida marginal esquerda, 2000, 

distrito industrial, SÃO JOAQUIM DA BARRA - SP - CEP: 14600-000 POLO 

PASSIVO: Nome: LAVORAGRO INSUMOS AGRICOLAS LTDA - EPP 

Endereço: rua das violetas, 580, bandeirante, LUCAS DO RIO VERDE - MT 

- CEP: 78455-000 Nome: EDWARD MARQUES COUTINHO Endereço: rua 

das violetas, 580W, bandeirantes, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 

78455-000 Nome: CLAUDETE BEATRIZ MAUL COUTINHO Endereço: rua 

das violetas, 580w, bandeirantes, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 

78455-000 Certifico e dou fé que, com o objetivo de encaminhar o 

mandado à central de mandados é necessário que a parte autora 

providencie o pagamento da diligência do oficial de justiça que perfaz o 

valor de R$ 30,00, a guia de recolhimento deverá ser emitida no site do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso http://arrecadacao.tjmt.jus.br, após 

juntar comprovante nos autos. LUCAS DO RIO VERDE, 30 de novembro de 

2018. Cristina Vargas Reis Gestor(a) Judiciário(a)
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003487-81.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO GELIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYANE CARLETTO ZANETTE LUCION OAB - MT0016974A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAIR CARLOS CRIVELETTO OAB - MT0004917A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

LUCAS DO RIO VERDE 6ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE AVENIDA 

MATO GROSSO, 1921, PALMEIRA DAS MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - 

MT  -  CEP:  78455 -000  INT IMAÇÃO PROCESSO n . 

1003487-81.2016.8.11.0045 Valor da causa: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]

->PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) POLO ATIVO: Nome: JULIANO GELIO 

Endereço: RuaNapolis, 917, S, Veneza, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 

78455-000 POLO PASSIVO: Nome: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSAO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI 

OURO VERDE MT Endereço: Avenida Goias, 2206, vENEZA, LUCAS DO 

RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de advogado(a) polo ativo, para no prazo legal, 

impugnar à contestação no prazo legal. LUCAS DO RIO VERDE, 30 de 

novembro de 2018. Cristina Vargas Reis Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004650-96.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NERI MACHADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JANICE MARIA LONGHI GIOTTO OAB - MT0008699A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

INSS (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

LUCAS DO RIO VERDE 6ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE AVENIDA 

MATO GROSSO, 1921, PALMEIRA DAS MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - 

MT  -  CEP:  78455 -000  INT IMAÇÃO PROCESSO n . 

1004650-96.2016.8.11.0045 Valor da causa: R$ 20.000,00 ESPÉCIE: 

[APOSENTADORIA ESPECIAL (ART. 57/8), AVERBAÇÃO/CÔMPUTO DE 

TEMPO DE SERVIÇO RURAL (EMPREGADO/EMPREGADOR)]

->PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) POLO ATIVO: Nome: NERI MACHADO 

Endereço: Chácara Chapadão - Portal do Marape, Zona Rural, LUCAS DO 

RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 POLO PASSIVO: Nome: 

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Endereço: AVENIDA 

PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, 553, CENTRO NORTE, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78005-370 Nome: INSS Endereço: AV CASTELO BRANCO, sem 

numero, (LOT JD IMPERADOR), JARDIM IMPERADOR, VÁRZEA GRANDE - 

MT - CEP: 78000-000 Certifico o trânsito em julgado da sentença prolatada, 

impulsiono os autos para intimar as partes a requerem o que entender de 

direito no prazo de 30 dias, conforme provimento 12/2017-CGJ. LUCAS DO 

RIO VERDE, 30 de novembro de 2018. Cristina Vargas Reis Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86289 Nr: 85-14.2013.811.0045

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS MALHAS LTDA, DILMA NUERBERG 

TESSARO, IRENE TEREZINHA TESSARO ASCARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LUCAS MALHAS LTDA, CNPJ: 

03749503360 e atualmente em local incerto e não sabido DILMA 

NUERBERG TESSARO, Cpf: 77640853168, brasileiro(a), viuvo(a), do lar. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 10/01/2013.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de LUCAS MALHAS LTDA, 

DILMA NUERBERG TESSAROE OUTROS, na quantia abaixo especificada, 

referente ao débito de DÍVIDA ATIVA, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 3026/2011.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 09/11/2012

 - Valor Total: R$22.800,00 - Valor Atualizado: R$22.800,00 - Valor 

Honorários: R$0,00

Despacho/Decisão: Foi requerida a penhora on-line do valor devido, em 

face do não cumprimento voluntário da obrigação.No entanto, conforme se 

verifica do Detalhamento de Ordem Judicial (anexo), a solicitação de 

bloqueio foi efetuada, mas nenhum valor disponível foi encontrado nas 

contas bancárias em nome do (a) (s) devedor (a) (es).Consigo ainda, que 

tentada a localização de novo endereço das executadas Dilma Nuerberg 

Tessaro e Lucas Malhas Ltda, através dos sistemas conveniados 

(extratos em anexo), tal diligência restou infrutífera, visto que fora obtido o 

mesmo endereço daquele já disposto nos autos.Dessa forma, DEFIRO o 

pedido de citação por edital das executadas Dilma Nuerberg Tessaro e 

Lucas Malhas Ltda.Ciência ao exequente.Cumpra-se. Às providências 

necessárias.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Rosely de Fátima 

Pereira Gimenez, digitei.

Lucas do Rio Verde, 11 de outubro de 2018

Cristina Vargas Reis Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89643 Nr: 3529-55.2013.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: C. C. R. LUCAS DO RIO VERDE - SICREDI
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): AIRTON SCAIN & CIA LTDA - ME, AIRTON 

SCAIN, ELIANE SCAIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, com o objetivo de encaminhar o mandado à central 

de mandados é necessário que a parte autora providencie o pagamento 

da diligência do oficial de justiça que perfaz o valor de R$ 30,00 cada, a 

guia de recolhimento deverá ser emitida no site do Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso http://arrecadacao.tjmt.jus.br, após juntar comprovante nos 

autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 98064 Nr: 4418-72.2014.811.0045

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MICHEL LEMES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRO LOBO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGISSON JOSE DE CASTRO - 

OAB:6214, Regisson José de Castro - OAB:6214-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUGO LEONARDO GARCIA DE 

AQUINO - OAB:7.691/MT, IVONE MARCELINO GARCIA DE AQUINO - 

OAB:9960-MT

 Certificado o trânsito em julgado da sentença, impulsiono os autos para 

intimar as partes a requererem o que entender de direito no prazo de 30 

dias, conforme provimento 12/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 110696 Nr: 4279-86.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA MÁRCIA CORREA, ROBSON TELES ALMEIDA, 

LAIANY CORREA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ GUSTAVO PEREIRA BENITEZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUGO ROGÉRIO GROKSKREUTZ - 

OAB:MT/13.407-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado da parte autora para impugnar a contestação, no 

prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 99622 Nr: 5657-14.2014.811.0045

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE -MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCO MORAIS AGUIAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Pezzini - 

OAB:13.844-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LILIAN ERMIANE APARECIDA 

PEREIRA MAUÉS - OAB:PA/25.168

 Defiro a penhora on-line solicitada pela exequente via sistema Bacenjud 

(p. 35), face o não cumprimento voluntário da execução pelo devedor, 

citado à p. 33-verso.Como se verifica do Detalhamento de Ordem Judicial a 

penhora on-line foi cumprida integralmente, com a transferência da quantia 

de R$ 9.501,79(nove mil, quinhentos e um reais e setenta e nove 

centavos), para conta de depósitos judiciais do Tribunal de 

Justiça.Destaco que a transferência imediata dos valores para conta 

judicial se impõe como necessária para evitar a perda de rendimentos e 

para assegurar, conforme o caso, a restituição integral dos valores ao 

executado ou a satisfação do crédito ao exequente com a devida 

correção monetária e juros. O artigo 5º, do Provimento 04/2007-CGJ, 

dispõe que: Art. 5º Considera-se efetuada a penhora quando confirmado 

o bloqueio de dinheiro em depósito ou aplicação financeira em nome do 

executado, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo Sistema 

BacenJud, que será juntado aos autos, procedendo-se, em seguida, a 

intimação do executado Intime-se o executado, na pessoa de seu 

advogado, via DJE, ou, na falta deste, o seu representante legal, ou 

pessoalmente, por mandado ou pelo correio, para tomar conhecimento da 

constrição, devendo no prazo de cinco dias, apresentar MANIFESTAÇÃO, 

comprovando a caracterização das matérias do art. 854, § 3º, do NCPC, 

sob pena de preclusão.Registre-se, por oportuno, que o executado 

poderão oferecer EMBARGOS, no prazo de 30 (trinta) dias (art. 16, inciso 

III, da Lei 6.830/80).Apresentada manifestação no quinquídio epigrafado, 

quanto às matérias do art. 854, § 3.º, do CPC, diga o exequente, no prazo 

de 05 dias, após voltem os autos conclusos para deliberação, na forma do 

art. 854, § 4.º, do CPC.Não sendo embargada a execução, tampouco, 

apresentada impugnação quanto à constrição realizada, manifeste-se a 

exequente, requerendo o que entender de direito, no prazo de dez 

dias.Consigno que, eventual necessidade de liberação dos valores ao 

executado será cumprida com a devida agilidade por meio de alvará 

eletrônico automatizado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 80850 Nr: 26-60.2012.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELINA RODRIGUES VARGAS, ANILDO JOSE DE 

VARGAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIAÇÃO NOVA INTEGRAÇÃO LTDA, 

COMPAHIA MUTUAL DE SEGUROS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDENIR RIGHI - OAB:8484/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:209551/SP, VILSON BAROZZI - OAB:6791-B

 Verifica-se do processo em apenso, que foi expedida erroneamente, no 

processo Cod. 87840, a carta precatória para oitiva das testemunhas do 

autor arroladas nesta ação, conforme determinado na ata de pp. 888/889.

 Nota-se ainda que a citada carta precatória expedida foi cumprida e 

juntada também de forma equivocada nos autos em apenso, Cod. 87836 

as pp. 370/386, tendo sido determinado, nesta data, o desentramento da 

referida carta, já devidamente cumprida, para sua juntada aos autos Cod. 

87840, já que deste processo foi expedida.

Assim antes de determinar a juntada da referida deprecada a este 

processo, necessário averiguar se com deprecata forão encaminhadas 

cópias da inicial, constestação e demais peças que se referem ao 

processo Cod. 87840, caso isso seja confirmado, não haverá como 

aproveitar o ato, devendo ser renovado, com a expedição de uma nova 

missiva. Sobre o caso determino que seja certificado pela gestora da vara.

Intime-se a requerida, Viação Nova Integração, para que manifeste, 

comprovando nos autos a distribuição das cartas precatórias expedidas 

as pp. 911/912, no prazo de 15(quinze) dias, sob pena de preclusão.

Certfique-se Sra. Gestora se foi expedida carta precatória para comarca 

de Dourados/MS, para oitiva da testemunha da requerida, Companhia 

Mutual, arrolada a p. 847, Sr. Claudio Almir Wazlawich. Caso positivo, 

intime-se a requerida Companhia Mutual, para que comprove a sua 

distribuição, no prazo de 15(quinze) dias, sob pena de preclusão.

Certifique-se se o médico perito, Dr. Mário Kawai, nomeado na ata de 

audiência de p. 888, manifestou nos autos. Caso negativo, desde já 

nomeio em sua substituição, DR. GUIDO VACA CESPEDES, com endereço 

profissional Centro Médico Cespedes sito à Avenida Parana, n.º 561 – S, 

Bairro Centro, em Lucas do Rio Verde/MT, CEP: 78.455-000, telefones: 

(65) 3549-3226 e (66) 9616-0609; E-mail: guivace@hotmail.com, médico 

perito cadastrado em nossos sistemas, para realização da pericia.

Intime-se o perito para dizer se aceita o encargo e declinar seus 

honorários, os quais serão suportados ao final pelo sucumbente.

Com a juntada da proposta de honorários do perito, digam as partes.

Em havendo discordância com os honorários, diga o perito.

 Em havendo concordância, intime-se o perito para início dos trabalhos.

Fixo o prazo de 30 (trinta) dias, para apresentação do laudo.

Após a juntada do laudo, vistas às partes, no prazo sucessivo de 

15(quinze) dias, iniciando-se pela parte autora.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação das partes, certifique-se e 

voltem-me os autos conclusos, para novas deliberações.

Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 99650 Nr: 5677-05.2014.811.0045

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 
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Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGE, PLE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEIA CANDIDA RODRIGUES 

BELMONT - OAB:24465/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Na sequência a MM.ª Juíza deliberou nos seguintes termos: I – Nomeio o 

Sr. Jorge Sepulveda, RNE – V019431-7 (cópia anexa) como tradutor e, 

arbitro seus honorários, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) diante 

do grau de zelo, qualidade do serviço prestado, bem como a disposição do 

profissional em atender o chamado desse Juízo prontamente. II - Após a 

juntada do resultado do exame de DNA, voltem os autos conclusos para 

homologação, ou não, do acordo. III - Expeça-se certidão para pagamento 

dos honorários do tradutor. IV – Saem as partes intimadas. Nada mais 

havendo a tratar, a MMª. Juíza determinou o encerramento do presente 

termo de audiência que, lido e achado conforme.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 84569 Nr: 4106-67.2012.811.0045

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ANGELINA RODRIGUES VARGAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIAÇÃO NOVA INTEGRAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDENIR RIGHI - OAB:8484/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VILSON BAROZZI - 

OAB:6791-B

 Intime-se o executado a pagar o valor das parcelas em atraso, conforme 

cálculo de pp.221, no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34967 Nr: 266-20.2010.811.0045

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPDN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDSR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELENIR MARIA GANZER COELHO 

FERNANDES - OAB:19107 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar a parte autora para 

manifestar-se dos embargos apresentados pelo requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 96918 Nr: 3477-25.2014.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO ANTUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS BOSIO, SANDRA MARA 

VIBRANTZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - 

OAB:18.395/MT, JHONY NICACIO CLEMENTE - OAB:18294/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro os pedidos de pp. 65 e 69/70, contudo em pesquisas no sistema 

Bacenjud, nada foi encontrado de valor em nome da empresa individual, 

S.M.Vibrantz, de propriedade da executada Sandra Maria Vibrantz, 

conforme detalhamento de ordem judicial anexa.

Foi encontrado e penhorado pelo Sistema Renajud, apenas um véiculo, 

VW/VOYAGE, placa JYI9952, de propriedade da executada Sandra Maria 

Vibrantz, não se obtendo exito na procura de bens em nome do executado 

Luiz Carlos Bosio, conforme anexo:

Posto isto, ordeno:

A intimação do autor e da executada Sandra Maria Vibrantz, esta por meio 

de carta precatória, da penhora realizada, para que requeiram o que 

entenderem de direito, no prazo de 15(quinze) dias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35932 Nr: 948-72.2010.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WERNER HAROLDO KOTRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESDRAS SIRIO VILA REAL - 

OAB:8364/MT, LUIS PAULO ALENCAR DE OLIVEIRA - OAB:17536/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:20495-A, MARTA ROSA DE AZEVEDO 

OLIVEIRA SECCHI - OAB:17431-A/MT

 Impulsiono os presentes autos após a juntada dos laudos de pp 492/510, 

para abrir vistas às partes, no prazo sucessivo de 15 (quinze) dias, 

iniciando-se pelo autor, em seguida o requerido.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005045-20.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

IVONETE SANDRI DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

PROCESSO N.º 1005045-20.2018.8.11.0045 VISTO. Trata-se de ação de 

concessão de auxílio doença rural c/c aposentadoria por invalidez rural 

com tutela de urgência, proposta por IVONETE SANDRI DOS SANTOS em 

desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, pugnando 

pela antecipação dos efeitos da tutela no sentido de compelir o requerido a 

conceder o benefício de auxílio doença rural ou aposentadoria por 

invalidez rural. Com a inicial juntou documentos. É o relato do necessário. 

Decido. Pois bem, analisando os documentos juntados verifico ser inviável 

o pedido de antecipação de tutela, por ora, vez que o pedido formulado na 

inicial depende de averiguação aprofundada, necessitando, portanto, da 

realização de perícia médica para verificação da alegada incapacidade 

permanente do autor. Ademais, não vislumbro, neste momento, a urgência 

da medida, eis que pelos próprios documentos anexados, verifica-se que 

o autor está recebendo auxílio doença, podendo, ainda, requer a 

prorrogação do benefício na esfera administrativa. Assim, postergo a 

apreciação do pedido de antecipação de tutela, para após a produção 

antecipada de pericia médica, que desde já determino. Proceda, a 

Secretaria, a nomeação do perito (a) no sistema AJG, para realização de 

perícia médica. O expert deverá apresentar o laudo no prazo de 30 (trinta) 

dias, a contar do início dos trabalhos. Caso o (a) perito (a) aceite a 

designação, arbitro os honorários periciais em R$ 200,00 (duzentos reais), 

nos termos da Tabela V da Resolução n. CJF-RES-2014/00305, de 7 de 

outubro de 2014, do Conselho da Justiça Federal. É imprescindível que, 

nos laudos periciais produzidos nos processos, os peritos judiciais 

informem a data estimada em que o periciando estará suscetível de 

reabilitação, ou seja, a data possível de alta do segurado, para que assim 

o magistrado possa fixar o prazo estimado para a duração do benefício. 

Quanto à apresentação dos quesitos, convém salientar que a parte 

Requerente já apresentou na inicial. Por sua vez, em relação aos quesitos 

do INSS, junto cópia de quesitação apresentada ordinariamente pelo 

Instituto Requerido nas demandas previdenciárias. Assinalada data para 

realização da perícia, intimem-se as partes e os respectivos assistentes, 

se houverem, observando-se prazo razoável com intuito de evitar que 

reste frustrada a realização dos atos designados. O laudo pericial deverá 

ser entregue em cartório no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da 

finalização da perícia. Entregue o laudo, manifestem-se as partes em 05 

(cinco) dias. Não havendo solicitação de esclarecimentos, requisite-se o 

pagamento dos honorários. Aportando aos autos o laudo médico, 

imediatamente conclusos, para deliberação quanto ao pedido de 

antecipação dos efeitos da tutela. Por outro lado, ante a impossibilidade de 

conciliação entre as partes, dispenso a realização de audiência de 

conciliação, com fulcro no art. 334, § 4º, do CPC, assim, DETERMINO a 

citação do réu para, querendo, contestar a ação, nos termos do art. 336 e 
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seguintes do CPC. Prazo: 30 dias (art. 335, III c/c art. 231, II e art. 183, 

todos do CPC). Cientifique-se o instituto requerido que, não sendo 

contestada a ação, se presumirão aceitos, como verdadeiros, os fatos 

articulados pelo autor (art. 341 do CPC). Com a juntada de contestação, 

intime-se a parte autora para apresentar impugnação, no prazo de 15 

(quinze) dias. Defiro a gratuidade da Justiça. Intimem-se. Cumpra-se, COM 

URGÊNCIA, expedindo o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 29 de 

novembro de 2018. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004995-91.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560/O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO(A))

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT0005308S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELAINE RUEDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

AUTOS N.º 1004995-91.2018.8.11.0045 CARTA PRECATÓRIA VISTOS. Se 

presentes os requisitos exigidos no art. 260 do CPC, cumpra-se conforme 

deprecado, SERVINDO A PRESENTE COMO MANDADO. Em caso negativo, 

oficie-se ao juízo deprecante informando a falta dos documentos 

necessários ao seu cumprimento solicitando o envio, com urgência, e que 

caso não haja regularização no prazo de 60 (sessenta) dias a presente 

será devolvida independentemente de cumprimento. Comunique-se ao 

Juízo deprecante o recebimento desta. Após, se devidamente cumprida, 

devolva-se à comarca de Origem fazendo grafar as nossas homenagens. 

Anotações e baixas de praxe. Cumpra-se, expedindo o necessário. Lucas 

do Rio Verde, 29 de novembro de 2018. GISELE ALVES SILVA Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004911-90.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR MENDES BARCELOS (RÉU)

LUCIMAR MENDES BARCELOS - ME (RÉU)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

PROCESSO N.º 1004911-90.2018.8.11.0045 AÇÃO MONITÓRIA 

REQUERENTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO 

OURO VERDE DO MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE-MT. 

REQUERIDA: LUCIMAR MENDES BARCELOS ME VISTO. Expeça-se 

mandado monitório, citando-se a parte Requerida para que efetue o 

pagamento da dívida principal, bem dos honorários advocatícios, fixados 

em cinco por cento do valor atribuído à causa, no prazo de 15 (quinze) 

dias, nos termos do que recomenda o artigo 701, do Novo Código de 

Processo Civil. Consigne no referido mandado que, no prazo supra, 

poderá a requerida oferecer embargos monitórios, que suspenderão a 

eficácia do mandado inicial (art. 702, CPC). Advirta-o que caso não sejam 

opostos os embargos constituir-se-á em pleno direito o título executivo 

judicial, convertendo-se o mandado inicial em mandado executivo, nos 

termos do que dispõe o artigo 701, § 2°, do mesmo Codex. Na hipótese de 

cumprimento do mandado, ficará a requerida isenta do pagamento de 

custas (CPC, § 1º, do artigo 701). Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 29 de novembro de 2018. GISELE 

ALVES SILVA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005112-82.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ARCENIO ROMEIRO PAULO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NILTON LASCH - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

AUTOS N.º 1005112-82.2018.8.11.0045 CARTA PRECATÓRIA VISTOS. Se 

presentes os requisitos exigidos no art. 260 do CPC, cumpra-se conforme 

deprecado, SERVINDO A PRESENTE COMO MANDADO. Em caso negativo, 

oficie-se ao juízo deprecante informando a falta dos documentos 

necessários ao seu cumprimento solicitando o envio, com urgência, e que 

caso não haja regularização no prazo de 60 (sessenta) dias a presente 

será devolvida independentemente de cumprimento. Comunique-se ao 

Juízo deprecante o recebimento desta. Após, se devidamente cumprida, 

devolva-se à comarca de Origem fazendo grafar as nossas homenagens. 

Anotações e baixas de praxe. Cumpra-se, expedindo o necessário. Lucas 

do Rio Verde, 29 de novembro de 2018. GISELE ALVES SILVA Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005113-67.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO AMBROSIO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

AUTOS N.º 1005113-67.2018.8.11.0045 CARTA PRECATÓRIA VISTOS. Se 

presentes os requisitos exigidos no art. 260 do CPC, cumpra-se conforme 

deprecado, SERVINDO A PRESENTE COMO MANDADO. Em caso negativo, 

oficie-se ao juízo deprecante informando a falta dos documentos 

necessários ao seu cumprimento solicitando o envio, com urgência, e que 

caso não haja regularização no prazo de 60 (sessenta) dias a presente 

será devolvida independentemente de cumprimento. Comunique-se ao 

Juízo deprecante o recebimento desta. Após, se devidamente cumprida, 

devolva-se à comarca de Origem fazendo grafar as nossas homenagens. 

Anotações e baixas de praxe. Cumpra-se, expedindo o necessário. Lucas 

do Rio Verde, 29 de novembro de 2018. GISELE ALVES SILVA Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005103-23.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VALENTINA PONCE DEVULSKY MANRIQUE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VALENTINA PONCE DEVULSKY MANRIQUE OAB - MT0003823A 

(ADVOGADO(A))

ANTONIO CARLOS MANRIQUE OAB - MT11274/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALMIR PEDRO MARASCA (RÉU)

VALMIR PEDRO MARASCA (RÉU)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

AUTOS N.º 1005103-23.2018.8.11.0045 CARTA PRECATÓRIA VISTOS. Se 

presentes os requisitos exigidos no art. 260 do CPC, cumpra-se conforme 

deprecado, SERVINDO A PRESENTE COMO MANDADO. Em caso negativo, 

oficie-se ao juízo deprecante informando a falta dos documentos 

necessários ao seu cumprimento solicitando o envio, com urgência, e que 

caso não haja regularização no prazo de 60 (sessenta) dias a presente 

será devolvida independentemente de cumprimento. Comunique-se ao 

Juízo deprecante o recebimento desta. Após, se devidamente cumprida, 

devolva-se à comarca de Origem fazendo grafar as nossas homenagens. 

Anotações e baixas de praxe. Cumpra-se, expedindo o necessário. Lucas 

do Rio Verde, 29 de novembro de 2018. GISELE ALVES SILVA Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004973-33.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIAS PROFETA DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

PROCESSO N.º 1004973-33.2018.8.11.0045 AÇÃO MONITÓRIA 

REQUERENTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO 

OURO VERDE DO MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE-MT. 

REQUERIDA: ELIAS PROFETA DA SILVA VISTO. Expeça-se mandado 

monitório, citando-se a parte Requerida para que efetue o pagamento da 

dívida principal, bem dos honorários advocatícios, fixados em cinco por 

cento do valor atribuído à causa, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos 

do que recomenda o artigo 701, do Novo Código de Processo Civil. 

Consigne no referido mandado que, no prazo supra, poderá a requerida 

oferecer embargos monitórios, que suspenderão a eficácia do mandado 

inicial (art. 702, CPC). Advirta-o que caso não sejam opostos os embargos 

constituir-se-á em pleno direito o título executivo judicial, convertendo-se o 

mandado inicial em mandado executivo, nos termos do que dispõe o artigo 

701, § 2°, do mesmo Codex. Na hipótese de cumprimento do mandado, 

ficará a requerida isenta do pagamento de custas (CPC, § 1º, do artigo 

701). No mais, CONDICIONO a presente decisão ao recolhimento do valor 

das custas judiciais e taxa judiciária, trazendo aos autos comprovante de 

pagamento. Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Lucas do 

Rio Verde/MT, 29 de novembro de 2018. GISELE ALVES SILVA Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005126-66.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUSA GENESSI DOS SANTOS VILANTE (REQUERENTE)

RUI JUAREZ DA VEIGA VILANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA PIPPI TABORDA OAB - RS55026 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUCESSÃO DE JOÃO BATISTA ALVES DE MELLO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

LUCIANA BOERI DE MELLO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

AUTOS N.º 1005126-66.2018.8.11.0045 CARTA PRECATÓRIA VISTOS. Se 

presentes os requisitos exigidos no art. 260 do CPC, cumpra-se conforme 

deprecado, SERVINDO A PRESENTE COMO MANDADO. Em caso negativo, 

oficie-se ao juízo deprecante informando a falta dos documentos 

necessários ao seu cumprimento solicitando o envio, com urgência, e que 

caso não haja regularização no prazo de 60 (sessenta) dias a presente 

será devolvida independentemente de cumprimento. Comunique-se ao 

Juízo deprecante o recebimento desta. Após, se devidamente cumprida, 

devolva-se à comarca de Origem fazendo grafar as nossas homenagens. 

Anotações e baixas de praxe. Cumpra-se, expedindo o necessário. Lucas 

do Rio Verde, 30 de novembro de 2018. GISELE ALVES SILVA Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004931-81.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIZA SANDRA PIETROSKI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELENIR MARIA GANZER COELHO FERNANDES OAB - MT0019107A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANA APARECIDA GOSMAN (RÉU)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

PROCESSO N.º 1004931-81.2018.8.11.0045 AÇÃO MONITÓRIA DE 

COBRANÇA REQUERENTE: MARIZA SANDRA PIETROSKI FAGUNDES. 

REQUERIDA: JULIANA APARECIDA GOSMAN VISTO. Expeça-se mandado 

monitório, citando-se a parte Requerida para que efetue o pagamento da 

dívida principal, bem dos honorários advocatícios, fixados em cinco por 

cento do valor atribuído à causa, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos 

do que recomenda o artigo 701, do Novo Código de Processo Civil. 

Consigne no referido mandado que, no prazo supra, poderá a requerida 

oferecer embargos monitórios, que suspenderão a eficácia do mandado 

inicial (art. 702, CPC). Advirta-o que caso não sejam opostos os embargos 

constituir-se-á em pleno direito o título executivo judicial, convertendo-se o 

mandado inicial em mandado executivo, nos termos do que dispõe o artigo 

701, § 2°, do mesmo Codex. Na hipótese de cumprimento do mandado, 

ficará a requerida isenta do pagamento de custas (CPC, § 1º, do artigo 

701). Defiro a gratuidade de justiça. Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 30 de novembro de 2018. GISELE 

ALVES SILVA Juíza de Direito

Segunda Entrância

Comarca de Água Boa

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001402-29.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE TRES LAGOAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

URSULA MAYARA MOREIRA FERNANDES CEZERO OAB - MS17824 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA ALMEIDA - SERVICOS DE ALVENARIA, INSTALACAO E 

MANUTENCAO ELETRICA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ÁGUA 

BOA 1ª VARA DE ÁGUA BOA AV. JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: 

(66) 3468-1694, CENTRO, ÁGUA BOA - MT - CEP: 78635-000 CERTIDÃO 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA PJE: Intimação do advogado da parte 

Requerente/Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, promova o 

pagamento das custas de distribuição da Carta Precatória bem como das 

diligências do Oficial de Justiça para cumprimento da determinação. Fica 

advertido o Sr. Advogado que o pagamento das diligências deverá ser 

efetuado obrigatoriamente através da Central de Pagamento de Diligências 

- CPD, disponível no site do TJMT, conforme Provimento 07/2017 da 

Corregedoria-Geral da Justiça. Saliento que o valor da diligência e os 

parâmetros para o seu cálculo encontram-se claramente delimitados na 

Portaria 14/2016, da Diretoria de Foro da Comarca de Água Boa, datada de 

05 (cinco) de Abril de 2016. Obs.: no caso de impossibilidade de 

pagamento das diligências pelo referido Sistema, em virtude de não 

cadastramento do endereço de cumprimento no Sistema, deverá o Sr. 

Advogado solicitar o cadastramento do mesmo à Central de Mandados, no 

mesmo prazo, de 05 (cinco) dias, informando a localização exata do 

endereço de cumprimento do mandado. ÁGUA BOA, 30 de novembro de 

2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001425-72.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDINO SILVESTRE RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FLAMARION PALACIO DE MORAIS SANTOS FILHO OAB - CE22423 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NORBERTO MARTINS DE AZEVEDO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ÁGUA 

BOA 1ª VARA DE ÁGUA BOA AV. JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: 

(66) 3468-1694, CENTRO, ÁGUA BOA - MT - CEP: 78635-000 CERTIDÃO 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA PJE: Intimação do advogado da parte 

Requerente/Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, promova o 

pagamento das custas de distribuição da carta precatória bem como das 

diligências do Oficial de Justiça para cumprimento da determinação. Fica 

advertido o Sr. Advogado que o pagamento das diligências deverá ser 

efetuado obrigatoriamente através da Central de Pagamento de Diligências 

- CPD, disponível no site do TJMT, conforme Provimento 07/2017 da 

Corregedoria-Geral da Justiça. Saliento que o valor da diligência e os 

parâmetros para o seu cálculo encontram-se claramente delimitados na 
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Portaria 14/2016, da Diretoria de Foro da Comarca de Água Boa, datada de 

05 (cinco) de Abril de 2016. Obs.: no caso de impossibilidade de 

pagamento das diligências pelo referido Sistema, em virtude de não 

cadastramento do endereço de cumprimento no Sistema, deverá o Sr. 

Advogado solicitar o cadastramento do mesmo à Central de Mandados, no 

mesmo prazo, de 05 (cinco) dias, informando a localização exata do 

endereço de cumprimento do mandado. ÁGUA BOA, 30 de novembro de 

2018. Assinado Digitalmente Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001437-86.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EZIO PEDRO FULAN OAB - GO26966 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERILDO OLIMPIO ROCHA (REQUERIDO)

MAGNA SOARES PESSOA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ÁGUA 

BOA 1ª VARA DE ÁGUA BOA AV. JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: 

(66) 3468-1694, CENTRO, ÁGUA BOA - MT - CEP: 78635-000 CERTIDÃO 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA PJE: Intimação do advogado da parte 

Requerente/Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, promova o 

pagamento das custas de distribuição da Carta Precatória, bem como das 

diligências do Oficial de Justiça para cumprimento da determinação. Fica 

advertido o Sr. Advogado que o pagamento das diligências deverá ser 

efetuado obrigatoriamente através da Central de Pagamento de Diligências 

- CPD, disponível no site do TJMT, conforme Provimento 07/2017 da 

Corregedoria-Geral da Justiça. Saliento que o valor da diligência e os 

parâmetros para o seu cálculo encontram-se claramente delimitados na 

Portaria 14/2016, da Diretoria de Foro da Comarca de Água Boa, datada de 

05 (cinco) de Abril de 2016. Obs.: no caso de impossibilidade de 

pagamento das diligências pelo referido Sistema, em virtude de não 

cadastramento do endereço de cumprimento no Sistema, deverá o Sr. 

Advogado solicitar o cadastramento do mesmo à Central de Mandados, no 

mesmo prazo, de 05 (cinco) dias, informando a localização exata do 

endereço de cumprimento do mandado. ÁGUA BOA, 30 de novembro de 

2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 100646 Nr: 2611-55.2015.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Janaina Ribeiro de Azevedo, Jandir Crespão, João Maria 

da Rosa, José Pedro Erthal, João Flavio Caldeira Boaventura, João Pinheiro 

de Oliveira, Josué Lopes Cardoso, Jossara da Aparecida Cassenotte 

Vacariano, Josiane Gonçalves Xavier, Julienne Ferreira Vieira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Água Boa - M T

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aurene Campos de Sousa 

Cardoso - OAB:OAB/MT 18.938/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, julgo TOTALMENTE PROCEDENTE a impugnação do 

cumprimento da sentença, para DECLARAR a inexequibilidade do título 

executivo judicial (sentença) que ainda não fora sujeito ao procedimento 

de liquidação.Sem custas, eis que incabíveis nesta fase processual, 

consoante disposição contida no item 6.7.1 da Consolidação das Normas 

da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso.Deixo de 

arbitrar honorários advocatícios, eis que a presente sentença não 

extinguiu a execução, a contrario sensu do disposto no enunciado da 

Súmula n.º 519 do Superior Tribunal de Justiça. Tendo sido requerido 

somente o cumprimento de sentença com a apresentação dos cálculos 

pelo exequente, incabível o imediato impulsionamento do feito, já que por 

expressa determinação legal a liquidação somente pode ser promovida à 

requerimento das partes (artigo 509 caput do CPC).Aguarde-se em 

cartório o prazo de 06 (seis) meses para a apresentação de requerimento 

de liquidação de sentença. Trespassado o prazo em apreço sem qualquer 

requerimento, arquivem-se os autos, independentemente de nova 

deliberação.Considerando que a presente comarca é servida por bancos 

de dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos 

termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, 

aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da 

sentença.Dou esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.Intime-se as partes.Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 36330 Nr: 931-74.2011.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iria Kremer

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Gonçalves da Silveira - 

OAB:8.625-A MT, Sueli Vieira de Souza - OAB:14900-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 O artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil prevê expressamente 

que:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)

II - a obrigação for satisfeita;

 No caso dos autos, percebe-se pelos extratos de pagamentos das 

Requisições de Pequeno Valor / Precatórios que a obrigação foi 

integralmente cumprida.

 Diante do exposto, nada mais resta a fazer no presente processo a não 

ser declarar a sua extinção.

 Assim sendo, julgo EXTINTA a presente execução, nos termos do artigo 

924, inciso II do Código de Processo Civil.

 Sem custas ou honorários.

 Intime-se os beneficiários para que informem uma conta bancária para 

expedição de alvará.

 Após a expedição, aguarde-se em cartório o prazo de 10 (dez) dias para 

sua retirada e, nada sendo requerido, arquivem-se os autos.

 Considerando que a presente comarca é servida por bancos de dados 

eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos do 

Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença.

 Dou esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 102815 Nr: 3943-57.2015.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Germano Sukadolnik, João Lemos Teixeira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Raul Carvalho Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Ricardo Passos de 

Souza - OAB:165202-A/SP, Ralph Melles Sticca - OAB:OAB/SP 

236.471

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO MELO DO AMARAL 

- OAB:22097, Leonardo Melo do Amaral - OAB:24.202/GO

 Em cumprimento à decisão do TJMT, segue, anexo, extratos do sistema 

INFOJUD.

 Anote-se o segredo em relação à tais documentos.

 Intime-se os exequentes para manifestarem-se no prazo de 10 (dez) dias, 

sob pena de arquivamento.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 31532 Nr: 532-79.2010.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espolio de Antonio Debastiani, Darcila Maria Debastiani

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilson Massaiuki Sio Junior - 

OAB:9.661-A-MT, Wolcer Freitas Maia - OAB:18397-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA CARINA UEHARA 

PAULA - OAB:357020, Cinara Campos Carneiro - OAB:8.521, Dariel 

Elias de Souza - OAB:11.945-B/MT, Deivison Vinicius Kunkel Lopes 

de Souza - OAB:14.690, FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - OAB:13884/O, 

Fabio Luis Nascimento dos Santos da Mota - OAB:19.615/BA, João 

Batista Pereira da Silva - OAB:8209-B, Juliano Martim Rocha - 

OAB:253333/SP, Luana de Almeida e Almeida Barros - OAB:7381- 

OAB/MT, Marcelo Salvi - OAB:40989 - OAB/PR, Nelson Feitosa 

Junior - OAB:8656/MT, Rafael Sganzerla Durand - OAB:12.208-A, 

Willian José de Araújo - OAB:OAB/MT 3.928

 Inicialmente, intime-se o Banco executado para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresente a documentação requerida às fls. 658, item 2.

 Decorrido o prazo acima mencionado, independentemente do cumprimento 

da decisão, intime-se o perito para manifestar-se sobre a nova 

documentação juntada ou, no caso de ausência dos documentos, para 

que responda aos questionamentos de fls. 658, item 5.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 1026954 Nr: 7540-63.2017.811.0021

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Água Boa - M T

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odeny Martins Assunção Pérego, Onezimo 

Franzen Borges, Osmar Guntzel, Onilda de Jesus Oliveira, Oskar Willibaldo 

Geib, Patrícia Aparecida Capitanio, Pedro Balbino da Silva, Patricia de Lima 

Torres

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego Mayolino Montecchi - 

OAB:12124/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aurene Campos de Sousa 

Cardoso - OAB:OAB/MT 18.938/O

 Diante do exposto, julgo TOTALMENTE PROCEDENTE a impugnação do 

cumprimento da sentença, para DECLARAR a inexequibilidade do título 

executivo judicial (sentença) que ainda não fora sujeito ao procedimento 

de liquidação.Sem custas, eis que incabíveis nesta fase processual, 

consoante disposição contida no item 6.7.1 da Consolidação das Normas 

da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso.Deixo de 

arbitrar honorários advocatícios, eis que a presente sentença não 

extinguiu a execução, a contrario sensu do disposto no enunciado da 

Súmula n.º 519 do Superior Tribunal de Justiça. Tendo sido requerido 

somente o cumprimento de sentença com a apresentação dos cálculos 

pelo exequente, incabível o imediato impulsionamento do feito, já que por 

expressa determinação legal a liquidação somente pode ser promovida à 

requerimento das partes (artigo 509 caput do CPC).Aguarde-se em 

cartório o prazo de 06 (seis) meses para a apresentação de requerimento 

de liquidação de sentença. Trespassado o prazo em apreço sem qualquer 

requerimento, arquivem-se os autos, independentemente de nova 

deliberação.Considerando que a presente comarca é servida por bancos 

de dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos 

termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, 

aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da 

sentença.Dou esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.Intime-se as partes.Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 91696 Nr: 1299-78.2014.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Herculano Pinto Siqueira, Wilmede Martins Siqueira, 

Herculano Pinto Siqueira Filho, José Guidão Martins Siqueira, Ana Perolina 

Martins Siqueira, Dorilla Reis Dias, Espólio de Eleusa Francisca Rosa, Maria 

Lazara Luiz, Espólio de José Lazaro Luiz, Durval Leite Pereira, Sebastiana 

Alves Vicentini Souza, Francisco Renato Borges, Evando Alves Teixeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Zancanaro - 

OAB:OAB/MT 8739-A, Tiago Thoma Martins de Paula - 

OAB:11.954-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante de tal constatação, nos termos do parágrafo segundo do artigo 

1026 do Código de Processo Civil, aplico ao embargante uma multa de 02% 

(dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, devendo tal penalidade 

ser revertida ao embargado.Nos termos do item 2.2.9.1 da CNGCJ/MT, 

alterada pelo provimento n.º 42/08, fica dispensado o registro da 

sentença.Dou esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.Não tendo os embargos de declaração, pela nova redação 

do artigo 1026 caput do Código de Processo Civil, efeito suspensivo, 

intime-se os embargantes para o cumprimento da decisão anterior no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de extinção do feito.Deixo 

de analisar a petição de fls. 525, eis que pendente a solvência de uma 

questão atinente à pressuposto processual, que pode eventualmente 

ensejar o não conhecimento da ação.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 31511 Nr: 511-06.2010.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Itacir Lorini, Ivani Isabel Lorini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilson Massaiuki Sio Junior - 

OAB:9.661-A-MT, Wolcer Freitas Maia - OAB:18397-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19081-A/MT, Louise Rainer Pereira Gionédis - 

OAB:16.691-A/ MT, Servio Tulio de Barcelos - OAB:14258-A/MT

 Considerando que, em consulta ao sistema PJE de 2º Grau, fora 

verificada a ausência de preclusão do Agravo de Instrumento n.º 

1011056-06.2018.811.0000, indefiro o pedido de liberação de valores.

 Aguarde-se a preclusão do Agravo e, após, venham-me os autos 

conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 31508 Nr: 508-51.2010.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wilson Massaiuki Sio Junior, Wolcer Freitas Maia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilson Massaiuki Sio Junior - 

OAB:9.661-A-MT, Wolcer Freitas Maia - OAB:18397-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Danielly Selke da Luz - 

OAB:22277/O, Jose Arnaldo Janssen Nogueira - OAB:19081-A/MT, 

Servio Tulio de Barcelos - OAB:14258-A/MT

 O artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil prevê expressamente 

que:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)

II - a obrigação for satisfeita;

 No caso dos autos, percebe-se pela documentação encartada ao feito, 

que a parte demonstrou documentalmente a quitação da obrigação.

 Diante do exposto, nada mais resta a fazer no presente processo a não 

ser declarar a sua extinção.

 Assim sendo, julgo EXTINTA a presente execução, nos termos do artigo 

924, inciso II do Código de Processo Civil.

 Sem custas ou honorários.

 Defiro o pedido de fls. 586/587, quanto à transferência de valores.

 Segue, anexo, os extratos dos alvarás.

 Considerando que a presente comarca é servida por bancos de dados 

eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos do 

Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença.

 Dou esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.

 Certifique-se a existência de eventuais custas pendentes e, em caso 

positivo, intime-se o sucumbente para recolhimento.

 Não havendo pendências, independentemente de nova deliberação, 

arquivem-se os autos.

 Cumpra-se.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 87435 Nr: 1894-14.2013.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benedito Gonçalves de Oliveira, Sebastião Gonçalves 

de Oliveira, Djalme Francisco da Silva, Nedi Belmira da Silva, Espólio de 

Herminio de Freitas, Delcidia Candida de Freitas, Espólio de Deoclides 

Martins dos Anjos, Izaias Martins dos Anjos, Espólio de Benedita Tavares 

dos Santos, Feliciano Tavares Gomes, Espólio de Elidio José da Silva, 

Teresa da Silva, Espólio de Edmundo Ubaldino de Freitas, Odete Rezio de 

Freitas, Lourival Martins dos Anjos, Jair Valério da Silva, Espólio de 

Afonso Batista Ribeiro, Divina Aparecida Ribeiro, Valdivino Batista de 

Faria, Espólio de Francisco Januario de Faria, Claudio Francis de Faria

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Zancanaro - 

OAB:OAB/MT 8739-A, Tiago Thoma Martins de Paula - 

OAB:11.954-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:12.208-A

 .Diante de tal constatação, nos termos do parágrafo segundo do artigo 

1026 do Código de Processo Civil, aplico ao embargante uma multa de 02% 

(dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, devendo tal penalidade 

ser revertida ao embargado.Nos termos do item 2.2.9.1 da CNGCJ/MT, 

alterada pelo provimento n.º 42/08, fica dispensado o registro da 

sentença.Dou esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.Não tendo os embargos de declaração, pela nova redação 

do artigo 1026 caput do Código de Processo Civil, efeito suspensivo, 

intime-se os embargantes para o cumprimento da decisão anterior no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de extinção do feito.Deixo 

de analisar a petição de fls. 525, eis que pendente a solvência de uma 

questão atinente à pressuposto processual, que pode eventualmente 

ensejar o não conhecimento da ação.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 31911 Nr: 911-20.2010.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espolio de Benjamin Pizzatto, Rogerio Machado Pizzatto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Selso Lopes de Carvalho - 

OAB:3556-B/MT, Tiago Canan - OAB:OAB/MT 9.180/O, Tiago Thoma 

Martins de Paula - OAB:11.954-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paula Rodrigues da Silva - 

OAB:13605-A/MT, Rafael Sganzerla Durand - OAB:12.208-A

 Diante do exposto, indefiro o pedido de liberação de valores da maneira 

postulada e, por conseguinte, determino que seja o requerente intimado 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos procuração 

específica para a liberação de valores, com firma reconhecida, da qual 

constem o valor originalmente depositado e sua procedência.Intime-se as 

partes, devendo o requerente ser intimado pessoalmente 

(preferencialmente por carta ou, na impossibilidade, por mandado) acerca 

da existência dos valores vinculados ao presente feito de sua 

titularidade.Intime-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 31494 Nr: 494-67.2010.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ângelo Cesar Tura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilson Massaiuki Sio Junior - 

OAB:9.661-A-MT, Wolcer Freitas Maia - OAB:18397-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amanda Andrade Soares da 

Silva - OAB:33327, Nelson Wilians Fratoni Rodrigues - 

OAB:11.065-A/MT, Rafael Sganzerla Durand - OAB:12.208-A

 Considerando que o perito já minudenciara a forma e meios pelos quais irá 

efetivar a perícia, demonstrando a sua complexidade, indefiro o pedido do 

executado em relação à minoração de honorários.

 Intime-se o executado para depósito dos honorários periciais no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de preclusão.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 91035 Nr: 735-02.2014.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIO MARTINS VIEIRA, ELMA AMARAL DA SILVA, 

SALVADOR ANTONIO VIEIRA, Sara Vieira Visconde, Viscondino Vieira 

Visconde, Espólio de Sebastião Matias Rosa, MANOEL CORREIA DE 

MIRANDA, VITORINO BATISTA DE CARVALHO, ANTONIO FERREIRA 

BISPO, INÁCIO JACINTO LEITE, ORESTE MARTINS MOURA, BENJAMIM DE 

OLIVEIRA SANTOS, Osvaniu Matias Mendes, Joaquim de Almeida Barros, 

ELZINA MARIA MARTINS LIMA, DIVALDO MESSIAS DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Zancanaro - 

OAB:OAB/MT 8739-A, Tiago Thoma Martins de Paula - 

OAB:11.954-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19081-A/MT, Servio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A/MT

 DETERMINO que sejam os autores/exequentes intimados para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias:1) Procedam à emenda da petição inicial, 

indicando os seus reais endereços, de forma comprovada (com 

comprovante de residência ou declaração firmada em cartório);2) 

Esclareçam, no caso de ser endereço dissonantes daquele vagamente 

descrito na petição inicial, a razão pela qual houvera a indicação de 

insuficiente, e - aparentemente – discrepante da realidade, endereço na 

petição inicial e;3) Esclareçam a razão do ajuizamento da presente ação 

na comarca de Água Boa, Estado de Mato Grosso.Esclareço que o não 

cumprimento tempestivo da determinação ensejará o indeferimento da 

petição inicial e imputação aos litigantes ativos da qualidade de litigantes 

de má-fé, sem prejuízo da apuração penal e administrativa de referidas 

condutas.Aguarde-se o julgamento do Agravo de Instrumento interposto 

nos autos.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 101185 Nr: 2924-16.2015.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Odeny Martins Assunção Pérego, Onezimo Franzen 

Borges, Osmar Guntzel, Onilda de Jesus Oliveira, Oskar Willibaldo Geib, 

Patrícia Aparecida Capitanio, Pedro Balbino da Silva, Patricia de Lima 

Torres

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Água Boa - M T

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aurene Campos de Sousa 

Cardoso - OAB:OAB/MT 18.938/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Mayolino Montecchi - 

OAB:12124/MT

 Diante do julgamento dos embargos apensos, intime-se as partes para 

manifestarem-se no prazo de 10 (dez) dias sob pena de arquivamento.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 4817 Nr: 823-94.2001.811.0021

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabrisuper Supermercado Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lafayette Garcia Novas 

Sobrinho - OAB:6842/MT, Mônica Pagliuso Siqueira de Mesquita - 

OAB:mimi

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmilson Martins do 

Nascimento - OAB:, Luiz Schuster - OAB:3.379/MT, Vanessa 

Sperandio - OAB:1696/RO

 Cumpra-se a decisão retro.

 Às providências.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 105980 Nr: 229-55.2016.811.0021

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Volkswagen S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Injedisel Bombas e Bicos Injetores Ltda - Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:12410

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thulio de Queiroz Novais - 

OAB:OAB/GO 35630

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação do advogado da parte 

Requerente/Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, promova o 

pagamento das diligências do Oficial de Justiça referentes ao(s) 

mandado(s) expedido(s) devendo comprovar o adimplemento nos autos. 

Fica advertido o Sr. Advogado que o pagamento das diligências deverá 

ser efetuado obrigatoriamente através da Central de Pagamento de 

Diligências - CPD, disponível no site do TJMT, conforme Provimento 

07/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça. Obs.: no caso de 

impossibilidade de pagamento das diligências pelo referido Sistema, em 

virtude de não cadastramento do endereço de cumprimento no Sistema, 

deverá o Sr. Advogado solicitar o cadastramento do mesmo à Central de 

Mandados desta Comarca, no mesmo prazo, de 05 (cinco) dias, 

informando a localização exata do endereço de cumprimento do mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103148 Nr: 4217-21.2015.811.0021

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A Credito, Financiamento e 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGERIO DE PAULO RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giulio Alvarenga Reale - 

OAB:OAB/MT 15.484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: A intimação do advogado da parte 

autora para que, no prazo de 05 (cinco) dias, comprove o pagamento da 

taxa de desarquivamento dos autos, sob pena de retorno ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 27424 Nr: 1874-62.2009.811.0021

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nilva da Silva Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilmar da Silva Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Renato de Moraes - 

OAB:OAB/MT 13330-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumpra-se a determinação de fls. 120.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 31515 Nr: 515-43.2010.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ilídio David de Rezende

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilson Massaiuki Sio Junior - 

OAB:9.661-A-MT, Wolcer Freitas Maia - OAB:18397-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:12.208-A

 Intime-se o Sr. Perito para manifestar-se em 05 (cinco) dias, acerca das 

insurgências promovidas às fls. 352/356, esclarecendo os valores 

arbitrados a título de honorários.

 Intimem-se as partes.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 92063 Nr: 1604-62.2014.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Rodrigues Siqueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vandeir Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Renato de Moraes - 

OAB:OAB/MT 13330-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Analisando a manifestação apresentada pelo exequente, verifica-se que 

ela se funda na suposta ocorrência de erro na avaliação, prevista no art. 

873, inciso I do Novo Código de Processo Civil.Com relação à insurgência 

do executado, verifica-se que ele trouxe aos autos elementos concretos 

que me convencesse da ocorrência de equívoco, tal como cópia da 

matrícula e cópia da autorização de venda feita pela Imobiliária Portal, a 

qual especifica a totalidade da área do imóvel que é de 450,00m², sendo 

que somente 300,00m² da área é construída.Assim, considerando a 

ocorrência de erro da avaliação de fls. 55, eis que constou no auto que o 

lote possui edificação em toda sua extensão, determino nova avaliação do 

bem objeto da matrícula nº 9.103, do CRI Local, a ser cumprida por Oficial 

de Justiça, lavrando-se o respectivo auto e dele intimando o executado e 

respectivo cônjuge.Depois de cumprida a medida acima e certificada a 

respectiva preclusão recursal, intime-se o exequente e o Banco do Brasil 

S/A, a fim de manifestar-se acerca de eventual Cessão de Crédito 

noticiada nos autos.Não sendo verificado nos autos o recolhimento das 

custas do oficial de justiça para a prática dos atos determinados na 

presente decisão, e considerando que, de acordo com o artigo 82 caput 

do Código de Processo Civil, é dever da parte antecipar o pagamento das 

despesas de atos por si requeridos, determino que seja o requerente 

intimado da presente decisão, salientado que, se houver necessidade da 

prática de ato por meio de oficial de justiça e não for o requerente 

beneficiário da gratuidade judiciária, deverá comprovar nos autos o 

recolhimento das custas no prazo descrito no artigo 218, parágrafo 3º do 

Código de Processo Civil, sob pena de não expedição do mandado e 

extinção do processo nos termos do artigo 290 caput do Código de 

Processo Civil.Saliento que o valor da diligência e os parâmetros para o 

seu cálculo encontram-se claramente delimitados na Portaria 14/2016, da 

Diretoria de Foro da Comarca de Água Boa, datada de 05 (cinco) de Abril 

de 2016.Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 95701 Nr: 4300-71.2014.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ F. DA SILVA - ME, Jose Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos 

Lojistas, do Vestuário e Confecções de Barra do Garças - Sicoob 

Araguaia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Greice Kelly Varela Silveira - 

OAB:14436, Selso Lopes de Carvalho - OAB:3556-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:5751/mt, KAYO RONNARO SILVA DIAS - 

OAB:22433/O, PEDRO AUGUSTO SANTOS DE SOUZA - OAB:20350/O

 Diante do exposto, julgo improcedente o pedido articulado na inicial, nos 

termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.A título de 

sucumbência, condeno a parte autora ao pagamento das custas e 

despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários 

sucumbenciais ao patrono adverso, os quais, atento às diretrizes 

traçadas pelo art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, arbitro em 10% 

(dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.Considerando que a 

presente comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros 

e movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença.Dou esta por publicada com a inserção 

no sistema informatizado APOLO/TJMT.Intimem-se as partes.Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 5852 Nr: 794-10.2002.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Guilherme Mário Saedt

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Zampoli Pereira - 

OAB:7198/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jussara Beatriz Oliveira de 

Oliveira - OAB:3650

 Indefiro o pedido de fls. 359/361, pelo mesmo fundamento contido na 

decisão de fls. 358.

 Nesse passo, arquivem-se os autos com as baixas e cautelas de estilo.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 31724 Nr: 724-12.2010.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Antônio Knob

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilson Massaiuki Sio Junior - 

OAB:9.661-A-MT, Wolcer Freitas Maia - OAB:18397-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Maria Ferreira Leite - 

OAB:14081/MT, Rafael Sganzerla Durand - OAB:211.648-SP

 Considerando que há petição pendente de juntada, devolvo o feito ao 

cartório para respectiva providência.

Após, retornem-me conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 38134 Nr: 2736-62.2011.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Frederico Ernesto Carlos Muller, Aydi Pereira 

Duarte, Alice de Araujo Ormenezi, Hilda Cândida de Melo Santos, Neusa 

Maria Bento, Garcita Abbadia Belém, Cleide Maria Rocha de Aquino, 

Jovelino Dallabrida, Ubaldina Abadia Belém

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Zancanaro - 

OAB:OAB/MT 8739-A, Tiago Thoma Martins de Paula - 

OAB:11.954-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amanda Andrade Soares da 

Silva - OAB:33327, Gustavo Amato Pissini - OAB:13842-A/MT, 

Nelson Wilians Fratoni Rodrigues - OAB:11.065-A/MT

 Considerando que as informações prestadas às fls. 489/493 não dão 

cabal cumprimento à decisão anterior, determino a reiteração do ofício de 

fls. 487, afim do Departamento de Depósitos Judiciais esclarecer eventual 

saldo remanescente vinculado ao presente feito.

 Com a resposta, conclusos para análise.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 100612 Nr: 2593-34.2015.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Deoclides da Costa Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alfredo Fonseca Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALISSON HENRIQUE JUSTO E 

LEMES - OAB:31793

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Mayolino Montecchi - 

OAB:12124/MT, LEANDRO ALVES DE OLIVEIRA - OAB:45323

 Promovo a intimação da parte requerida para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

efetuar o recolhimento das custas processuais a que foi condenada nos 

termos da sentença de fls. 111 no valor de R$ 787,14, sendo R$ 413,40 

de Custas Judiciais e R$ 373,74 de Taxa Judiciária, cuja guia deverá ser 

retirada no site www.tjmt.jus.br, link "Emissão de Guias On Line - Primeira 

Instancia", clicar no item custas e taxas finais ou remanescentes, 

preencher os campos com o número único do processo, o CPF da parte, 

incluir o valor das custas judiciais e da taxa judiciária e gerar o boleto. 

Juntar aos autos a guia e o comprovante do recolhimento das custas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 98402 Nr: 1309-88.2015.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adelaide Ferreira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fortunato e Campos Ltda, CDL- Câmara de 

Dirigntes Lojistas de Primavera do Leste

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sueli Vieira de Souza - 

OAB:14900-A/MT, Wilson Massaiuki Sio Junior - OAB:9.661-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANICE FLORES CAMPOS - 

OAB:10706/MT

 Promovo a intimação da parte requerida para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

efetuar o recolhimento das custas processuais a que foi condenada nos 

termos da sentença de fls. 112/115 no valor de R$ 696,62, sendo R$ 

413.40 de Custas Judiciais e R$ 283,22 de Taxa Judiciária, cuja guia 

deverá ser retirada no site www.tjmt.jus.br, link "Emissão de Guias On 

Line - Primeira Instancia", clicar no item custas e taxas finais ou 

remanescentes, preencher os campos com o número único do processo, 

o CPF da parte, incluir o valor das custas judiciais e da taxa judiciária e 

gerar o boleto. Juntar aos autos a guia e o comprovante do recolhimento 

das custas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 101031 Nr: 2841-97.2015.811.0021

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celina Neves Messias Lima, Odair Pereira Lima, 

Ademilson Neves Messias, Mislene Neves, Maria Aparecida Neves 

Messias, Ceci Maria Neves Messias, Elizabete Neves Messias, Celina 

Neves Messias Lima, Lucilene Neves Messias, Selma Maria Neves 

Messias Drumond

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosa Neves Messias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Greice Kelly Varela Silveira - 

OAB:14436

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Promovo a intimação da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

efetuar o recolhimento das custas processuais a que foi condenada nos 

termos da sentença de fls. 93 no valor de R$ 2.201,34, sendo R$ 1.100,67 

de Custas Judiciais e R$ 1.100,67 de Taxa Judiciária, cuja guia deverá ser 

retirada no site www.tjmt.jus.br, link "Emissão de Guias On Line - Primeira 

Instancia", clicar no item custas e taxas finais ou remanescentes, 

preencher os campos com o número único do processo, o CPF da parte, 

incluir o valor das custas judiciais e da taxa judiciária e gerar o boleto. 

Juntar aos autos a guia e o comprovante do recolhimento das custas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 97343 Nr: 687-09.2015.811.0021

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José G. Q. da Silva & Cia. Ltda., José Gilberto 

Queiroz da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda Pública 

Estadual - OAB:---------

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tainah Elita de Arruda 

Lasmar Wiedtheuper - OAB:14.476

 Promovo a intimação da parte executada para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, efetuar o recolhimento das custas processuais a que foi condenada 

nos termos da sentença de fls. 59 no valor de R$ 8.139,29, sendo R$ 

4.243,98 de Custas Judiciais e R$ 3.895,31 de Taxa Judiciária,, cujas 

guias deverãos ser retiradas no site www.tjmt.jus.br, link "Emissão de 
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Guias On Line - Primeira Instancia", clicar no item custas e taxas finais ou 

remanescentes, preencher os campos com o número único do processo, 

o CPF da parte, incluir o valor das custas judiciais e da taxa judiciária e 

gerar o boleto. Juntar aos autos a guia e o comprovante do recolhimento 

das custas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31546 Nr: 546-63.2010.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Valdimir Weber

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilson Massaiuki Sio Junior - 

OAB:9.661-A-MT, Wolcer Freitas Maia - OAB:18397-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Promovo a intimação da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

efetuar o recolhimento das custas processuais a que foi condenada nos 

termos da sentença de fls. 31/35 no valor de R$ 551,16, sendo R$ 413,40 

de Custas Judiciais e R$ 137,76 de Taxa Judiciária, cujas guias deverãos 

ser retiradas no site www.tjmt.jus.br, link "Emissão de Guias On Line - 

Primeira Instancia", clicar no item custas e taxas finais ou remanescentes, 

preencher os campos com o número único do processo, o CPF da parte, 

incluir o valor das custas judiciais e da taxa judiciária e gerar o boleto. 

Juntar aos autos a guia e o comprovante do recolhimento das custas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 99051 Nr: 1700-43.2015.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Andreia de Fatima Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Diniz Lopes - 

OAB:10867/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:128341

 Promovo a intimação da parte requerida para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

efetuar o recolhimento das custas processuais a que foi condenada nos 

termos da sentença de fls. 140/143 no valor de R$ 551,16, sendo R$ 

413,40 de Custas Judiciais e R$ 137,76 de Taxa Judiciária, cujas guias 

deverãos ser retiradas no site www.tjmt.jus.br, link "Emissão de Guias On 

Line - Primeira Instancia", clicar no item custas e taxas finais ou 

remanescentes, preencher os campos com o número único do processo, 

o CPF da parte, incluir o valor das custas judiciais e da taxa judiciária e 

gerar o boleto. Juntar aos autos a guia e o comprovante do recolhimento 

das custas.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1001746-10.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

PIO DIAS LEITE (AUTOR(A))

IRANIDES DIAS RODRIGUES (AUTOR(A))

MARIA DAS NEVES LEITE (AUTOR(A))

MARIA IVALDIRA DIAS DE BRITO (AUTOR(A))

ROSANGELA DIAS LEITE (AUTOR(A))

IVANILDE DIAS LEITE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WALISSON HENRIQUE JUSTO E LEMES OAB - GO0031793A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VILMA GOMES LIRA (RÉU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001746-10.2018.8.11.0021 AUTOR(A): IVANILDE 

DIAS LEITE, MARIA DAS NEVES LEITE, PIO DIAS LEITE, ROSANGELA DIAS 

LEITE, MARIA IVALDIRA DIAS DE BRITO, IRANIDES DIAS RODRIGUES 

Malgrado tenha a parte autora requerido os benefícios da assistência 

judiciária, é possível perceber pela inicial a existência de elementos que 

evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão de 

gratuidade. Assim, nos termos do artigo 99, parágrafo 2º da lei n.º 13.105, 

de 16 de Março de 2015 (Código de Processo Civil), intime-se a parte 

autora para que, no prazo de 05 (cinco) dias, comprove o preenchimento 

dos referidos pressupostos ensejadores do deferimento da gratuidade da 

justiça. Cumpra-se. Água Boa, 30 de novembro de 2018 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001732-26.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

LAZARA ENILDA MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON PAULO DA SILVA OAB - GO21680 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001732-26.2018.8.11.0021 REQUERENTE: LAZARA 

ENILDA MACHADO Malgrado tenha a parte autora requerido os benefícios 

da assistência judiciária, é possível perceber pela inicial a existência de 

elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a 

concessão de gratuidade. Assim, nos termos do artigo 99, parágrafo 2º 

da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2015 (Código de Processo Civil), 

intime-se a parte autora para que, no prazo de 05 (cinco) dias, comprove 

o preenchimento dos referidos pressupostos ensejadores do deferimento 

da gratuidade da justiça. Cumpra-se. Água Boa, 30 de novembro de 2018 

Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001752-17.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MG79757 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTINA APARECIDA DRUZIAN GARCIA MUNHOZ (REQUERIDO)

LUCIO ANTONIO CORRAL MUNHOZ (REQUERIDO)

JOSE GARCIA FILHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001752-17.2018.8.11.0021 REQUERENTE: BANCO 

DO BRASIL S.A 1) Tratam-se os presentes autos de carta precatória 

encaminhada do Juízo deprecante para esta comarca, requerendo o 

cumprimento de ordem. 2) Inicialmente, verifique-se o recolhimento das 

custas, nos termos dos artigos 388, p. único e 389 da CNGCJ/MT, estando 

isento do recolhimento as cartas precatórias referentes à ação penal 

pública, justiça gratuita, Juizado Especial, infância e juventude, feitos da 

Fazenda Pública e outros com isenção legal de custas prévias. 3) Não 

havendo o recolhimento devido, decorrido o prazo de 30 (trinta) dias, 

devolva-se a presente precatória ao Juízo de origem, constando no ofício 

o motivo da devolução e o valor das custas devidas para o caso de novo 

encaminhamento, conforme artigo 390 da CNGCJ/MT. 4) Estando em ordem 

a missiva, cumpra-se o deprecado, com a urgência que o caso requer. 5) 

Em havendo necessidade de designação de audiência, notifique o juízo 

deprecado, conforme exige o artigo 392 da normativa em comento, sendo 

desnecessária a intimação dos patronos das partes, nos termos da 

Súmula 273 do S.T.J. 6) Caso a ordem não deva ser cumprida nesta 

comarca, remeta-se ao local de cumprimento, dado o caráter itinerante da 

missiva, conforme dispõe o artigo 262 caput do Código de Processo Civil, 

notificando imediatamente o juízo deprecante. 7) Após o cumprimento, 

independentemente de novo despacho, remeta os autos à origem, com os 

cumprimentos de estilo. Cumpra-se. Água Boa, 30 de novembro de 2018 

Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 31820 Nr: 820-27.2010.811.0021
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ricardo Grutzmann Sobrinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Selso Lopes de Carvalho - 

OAB:3556-B/MT, Tiago Canan - OAB:OAB/MT 9.180/O, Tiago Thoma 

Martins de Paula - OAB:11.954-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nelson Wilians Fratoni 

Rodrigues - OAB:11.065-A/MT, Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:211.648-SP

 1 – Com fundamento no art. 524 do CPC, INTIME-SE a parte exequente 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar a planilha atualizada do 

cálculo do débito, inclusive, as amortizações realizadas, sob pena de não 

conhecimento do pedido de cumprimento de sentença referente ao 

montante alegado como remanescente.

 2 – Sendo apresentada a planilha sobredita, INTIME-SE o executado para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento do débito do 

montante remanescente sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por 

cento), bem como honorários advocatícios no importe de 10% (dez por 

cento) exclusivamente sobre tal valor, ex vi do artigo 523, caput e §1º, do 

Código de Processo Civil .

3 – CONSIGNE-SE no ato de intimação da parte devedora que, transcorrido 

o prazo acima sem pagamento voluntário, iniciar-se-á o prazo de 15 

(quinze) dias para apresentação de impugnação nos próprios autos 

(artigo 525 do CPC).

5 – INTIME-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 88674 Nr: 3067-73.2013.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joel Becker

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcia Sirlei da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geraldo A. de Vitto Jr. - 

OAB:4.838-A/MT, Joel Becker - OAB:14071/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1 – De proêmio, cumpre consignar que já houve tentativa de penhora via 

Bacenjud, diligência esta que não restou integralmente satisfeita.

 2 – Assim, este Juízo INDEFERE o pedido formulado pela parte exequente, 

isso porque não houve demonstração da existência de indícios de que 

haveria numerário em conta bancária do devedor que justificasse outra 

diligência.

 3 – Não foi indicado bens pelo exequente, sendo realizadas diligências na 

tentativa de localização, porém, restaram infrutíferas. Assim, nos termos 

do art. 921 do CPC, este Juízo DETERMINA a suspensão do processo.

4 – Nesse sentido, entendo que não pode o credor reiterar eternamente os 

mesmos pedidos que já foram realizados concernentes a consultas no 

BACENJUD, RENAJUD e INFOJU, em que pese o credor ter direito a 

efetividade de seu crédito é certo que uma justiça que despende seu 

tempo com diligências infrutíferas não cumpre seu fim social e compromete 

a razoável duração de todos os demais processos.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento que o credor somente 

pode reiterar pedidos já realizado caso esse demonstre uma mudança na 

situação anterior, fato esse que não ocorreu na espécie, vejamos o 

entendimento daquela corte:Em razão disso, com base no art. 921 do CPC, 

este Juízo DETERMINA o arquivamento do feito, sem baixas na 

distribuição, devendo o processo permanecer no arquivo provisório até 

que o credor encontre eventuais bens do devedor ou até que se 

implemente a prescrição intercorrente do feito.

 4 – CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 91880 Nr: 1446-07.2014.811.0021

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Volmir Cezar Finkler, Cleomar Aparecida Almeida 

Baleeiro Finkler

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juliano Rodrigues Barbosa, Carla Alessandra 

Pereira Rodrigues Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maykell Eduardo Miyazaki - 

OAB:OAB/MT 9.663, Ricardo Zancanaro - OAB:OAB/MT 8739-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Valente Araújo - 

OAB:OAB/MT 3572

 1 – INTIMEM-SE as partes para que, no prazo comum de 15 (quinze) dias, 

colacione aos autos eventual nota devolutiva cartorária que conste a 

inviabilização da realização de escritura pública de compra e venda do 

imóvel em discussão com base nos documentos mencionados pelos 

exequentes, ora acostados às fls. 140/147.

 2 – Em seguida, REMETAM-SE os autos conclusos.

 3 – CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 84922 Nr: 3760-91.2012.811.0021

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. Z. Carneiro Eletrodomésticos, Simone 

Zuchetti Carneiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda Pública 

Estadual - OAB:---------

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1 – Em análise à manifestação fls. 62/67, verifica-se que o exequente 

visa dar continuidade ao feito em nítida inobservância de atendimento à 

decisão exarada às fls. 55/56. Diante do fato de que não se trata de 

instrumento inidôneo para a reforma da decisão prolatada, este Juízo 

INDEFERE o pedido de constrição.

 2 – Não foi indicados bens pelo exequente, como consignado na decisão 

acostada às fls. 55/56. Sendo assim, nos termos do art. 40 da Lei n. 

6.830/1980, este Juízo DETERMINA a suspensão do processo, como 

consignado no referido decisum.

 Em razão disso, com base no art. 40 da Lei n. 6.830/1980, este Juízo 

DETERMINA o arquivamento do feito, sem baixas na distribuição, devendo 

o processo permanecer no arquivo provisório até que o credor encontre 

eventuais bens do devedor ou até que se implemente a prescrição 

intercorrente do feito.

 3 – CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 24829 Nr: 4127-57.2008.811.0021

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. Ponciano Alves, João Ponciano Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda Pública 

Estadual - OAB:---------

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1 – De proêmio, cumpre consignar que já houve tentativa de penhora via 

Bacenjud, diligência esta que não restou integralmente satisfeita.

 2 – Assim, este Juízo INDEFERE o pedido formulado pela parte exequente, 

isso porque não houve demonstração da existência de indícios de que 

haveria numerário em conta bancária do devedor que justificasse outra 

diligência.

 3 – Não foi indicado bens pelo exequente, sendo realizadas diligências na 

tentativa de localização, porém, restaram infrutíferas. Assim, nos termos 

do art. 40 da Lei n. 6.830/1980, este Juízo DETERMINA a suspensão do 

processo.

4 – Nesse sentido, entendo que não pode o credor reiterar eternamente os 

mesmos pedidos que já foram realizados concernentes a consultas no 

BACENJUD e RENAJUD, em que pese o credor ter direito a efetividade de 

seu crédito é certo que uma justiça que despende seu tempo com 

diligências infrutíferas não cumpre seu fim social e compromete a razoável 

duração de todos os demais processos.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento que o credor somente 

pode reiterar pedidos já realizado caso esse demonstre uma mudança na 

situação anterior, fato esse que não ocorreu na espécie, vejamos o 

entendimento daquela corte:

Em razão disso, com base no art. 40 da Lei n. 6.830/1980, este Juízo 

DETERMINA o arquivamento do feito, sem baixas na distribuição, devendo 

o processo permanecer no arquivo provisório até que o credor encontre 

eventuais bens do devedor ou até que se implemente a prescrição 

intercorrente do feito.

 4 – CUMPRA-SE.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 34685 Nr: 3696-52.2010.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BdBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OPR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691-A/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1 – De proêmio, cumpre consignar que já houve tentativa de penhora via 

Bacenjud, diligência esta que não restou integralmente satisfeita.

 2 – Assim, este Juízo INDEFERE o pedido formulado pela parte exequente, 

isso porque não houve demonstração da existência de indícios de que 

haveria numerário em conta bancária do devedor que justificasse outra 

diligência.

 3 – Não foi indicado bens pelo exequente, sendo realizadas diligências na 

tentativa de localização, porém, restaram infrutíferas. Assim, nos termos 

do art. 921 do CPC, este Juízo DETERMINA a suspensão do processo.

4 – Nesse sentido, entendo que não pode o credor reiterar eternamente os 

mesmos pedidos que já foram realizados concernentes a consultas no 

BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, em que pese o credor ter direito a 

efetividade de seu crédito é certo que uma justiça que despende seu 

tempo com diligências infrutíferas não cumpre seu fim social e compromete 

a razoável duração de todos os demais processos.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento que o credor somente 

pode reiterar pedidos já realizado caso esse demonstre uma mudança na 

situação anterior, fato esse que não ocorreu na espécie, vejamos o 

entendimento daquela corte:Em razão disso, com base no art. 921 do CPC, 

este Juízo DETERMINA o arquivamento do feito, sem baixas na 

distribuição, devendo o processo permanecer no arquivo provisório até 

que o credor encontre eventuais bens do devedor ou até que se 

implemente a prescrição intercorrente do feito.

 5 – CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 97342 Nr: 686-24.2015.811.0021

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CCL-CMR-M, CMR, CM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda Pública 

Estadual - OAB:---------

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1 – De proêmio, cumpre consignar que já houve tentativa de penhora via 

Bacenjud, Renajud e Infojud, diligências estas que não restaram 

satisfeitas.

 2 – Assim, este Juízo INDEFERE o pedido formulado pela parte exequente 

(fl. 118), isso porque não houve demonstração da existência de indícios 

de que haveria numerário em conta bancária do devedor que justificasse 

outra diligência.

 3 – Não foi indicado bens pelo exequente, sendo realizadas diligências na 

tentativa de localização, porém, restaram infrutíferas. Assim, nos termos 

do art. 40 da Lei n. 6.830/1980, este Juízo DETERMINA a suspensão do 

processo.

4 – Nesse sentido, este Juízo entende que não pode o credor reiterar 

eternamente os mesmos pedidos que já foram realizados concernentes a 

consultas no BACENJUD e RENAJUD, em que pese o credor ter direito a 

efetividade de seu crédito é certo que uma justiça que despende seu 

tempo com diligências infrutíferas não cumpre seu fim social e compromete 

a razoável duração de todos os demais processos.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento que o credor somente 

pode reiterar pedidos já realizado caso esse demonstre uma mudança na 

situação anterior, fato esse que não ocorreu na espécie

Em razão disso, com base no art. 40 da Lei n. 6.830/1980, este Juízo 

DETERMINA o arquivamento do feito, sem baixas na distribuição, devendo 

o processo permanecer no arquivo provisório até que o credor encontre 

eventuais bens do devedor ou até que se implemente a prescrição 

intercorrente do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1023333 Nr: 5080-06.2017.811.0021

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sergio Reinaldo Disarz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dhonathan Sergio Disarz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carmindo Moreira Matos Neto 

- OAB:45.319/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Promovo a intimação da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

efetuar o recolhimento das custas processuais a que foi condenada nos 

termos da sentença de fls. 19/20 no valor de R$ 413,40, sendo R$ 413,40 

de Custas Judiciais, cuja guia deverá ser retirada no site www.tjmt.jus.br, 

link "Emissão de Guias On Line - Primeira Instancia", clicar no item custas e 

taxas finais ou remanescentes, preencher os campos com o número único 

do processo, o CPF da parte, incluir o valor das custas judiciais e gerar o 

boleto. Juntar aos autos a guia e o comprovante do recolhimento das 

custas.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31495 Nr: 495-52.2010.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jonas Tura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilson Massaiuki Sio Junior - 

OAB:9.661-A-MT, Wolcer Freitas Maia - OAB:18397-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA ANDRADE SOARES 

GUSMAO - OAB:33327, Nelson Wilians Fratoni Rodrigues - 

OAB:11.065-A/MT, Rafael Sganzerla Durand - OAB:211.648-SP

 Promovo a intimação das partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

efetuarem o recolhimento das custas processuais a que foram 

condenadas nos termos da sentença de fls. 184/186 no valor de R$ 

551,16, sendo R$ 413,40 de Custas Judiciais e R$ 137,76 de Taxa 

Judiciária, no percentual de 50% para cada parte, cujas guias deverãos 

ser retiradas no site www.tjmt.jus.br, link "Emissão de Guias On Line - 

Primeira Instancia", clicar no item custas e taxas finais ou remanescentes, 

preencher os campos com o número único do processo, o CPF da parte, 

incluir o valor das custas judiciais e da taxa judiciária e gerar o boleto. 

Juntar aos autos a guia e o comprovante do recolhimento das custas.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001716-72.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE NUNES MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que promovo a intimação do advogado(a) e seu 

cliente, para comparecer a audiência de Tipo: Conciliação Sala: ÁGUA 

BOA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 08/02/2019 às 13:15 horas 

de Mato Grosso, endereço: Av. Julio Campos, 390 - Centro - Agua 

Boa-MT, Fone: 66-3468-1694. ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de 

Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001709-80.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON AGOSTINHO DIDONET - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO SIMITAN SEGATTO OAB - MT24076/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

METALFORCE MATAO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS 

SIDERURGICOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que promovo a intimação do advogado(a) do 
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promovente e seu cliente, para comparecer a audiência de Tipo: 

Conciliação Sala: ÁGUA BOA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

25/01/2019 às 15:45 horas de Mato Grosso, endereço: Av. Julio Campos, 

390 - Centro - Agua Boa-MT, Fone: 66-3468-1694. ELEONORA 

BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001721-94.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

GISLANE BATISTA GLORIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO MAYOLINO MONTECCHI OAB - MT0012124A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que promovo a intimação do advogado(a) e seu 

cliente, para comparecer a audiência de Tipo: Conciliação Sala: ÁGUA 

BOA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 25/01/2019 às 16:15 horas 

de Mato Grosso, endereço: Av. Julio Campos, 390 - Centro - Agua 

Boa-MT, Fone: 66-3468-1694. ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de 

Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001726-19.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

DJONATTAN ESTEVAO PICH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que promovo a intimação do advogado(a) e seu 

cliente, para comparecer a audiência de Tipo: Conciliação Sala: ÁGUA 

BOA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 25/01/2019 às 16:30 horas 

de Mato Grosso, endereço: Av. Julio Campos, 390 - Centro - Agua 

Boa-MT, Fone: 66-3468-1694. ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de 

Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001674-23.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JOAS DE MELO CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA LARISSE ALVES ARAUJO OAB - MT0014130A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que promovo a intimação do advogado(a) e seu 

cliente, para comparecer a audiência de Tipo: Conciliação Sala: ÁGUA 

BOA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 25/01/2019 às 14:45 horas 

de Mato Grosso, endereço: Av. Julio Campos, 390 - Centro - Agua 

Boa-MT, Fone: 66-3468-1694. ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de 

Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001727-04.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CREUZANI PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que promovo a intimação do advogado(a) e seu 

cliente, para comparecer a audiência de Tipo: Conciliação Sala: ÁGUA 

BOA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 08/02/2019 às 13:30 horas 

de Mato Grosso, endereço: Av. Julio Campos, 390 - Centro - Agua 

Boa-MT, Fone: 66-3468-1694. ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de 

Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001729-71.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA CRISTINA DA SILVA TRESSENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que promovo a intimação do advogado(a) e seu 

cliente, para comparecer a audiência de Tipo: Conciliação Sala: ÁGUA 

BOA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 25/01/2019 às 17:15 horas 

de Mato Grosso, endereço: Av. Julio Campos, 390 - Centro - Agua 

Boa-MT, Fone: 66-3468-1694. ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de 

Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001733-11.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

SKARLATH FRANCA VANDERLEY (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que promovo a intimação do advogado(a) e seu 

cliente, para comparecer a audiência de Tipo: Conciliação Sala: ÁGUA 

BOA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 25/01/2019 às 17:30 horas 

de Mato Grosso, endereço: Av. Julio Campos, 390 - Centro - Agua 

Boa-MT, Fone: 66-3468-1694. ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de 

Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001734-93.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

SKARLATH FRANCA VANDERLEY (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que promovo a intimação do advogado(a) e seu 

cliente, para comparecer a audiência de Tipo: Conciliação Sala: ÁGUA 

BOA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 25/01/2019 às 17:45 horas 

de Mato Grosso, endereço: Av. Julio Campos, 390 - Centro - Agua 

Boa-MT, Fone: 66-3468-1694. ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de 

Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001748-77.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA BATISTA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO MAYOLINO MONTECCHI OAB - MT0012124A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que promovo a intimação do advogado(a) e seu 

cliente, para comparecer a audiência de Tipo: Conciliação Sala: ÁGUA 

BOA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 25/01/2019 às 13:45 horas 

de Mato Grosso, endereço: Av. Julio Campos, 390 - Centro - Agua 

Boa-MT, Fone: 66-3468-1694. ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de 

Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000745-24.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MAIARA OLIVEIRA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

MAIARA OLIVEIRA DE ALMEIDA - PLASTICOS - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS DE ALMEIDA NASCIMENTO SILVA OAB - SP359993-O 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

AUSTREGESILO ALEXANDRE DE ATHAYDE (REQUERIDO)

AGRIPERES COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que promovo a intimação do advogado(a) e seu 

cliente, para comparecer a audiência de Tipo: Conciliação Sala: ÁGUA 

BOA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 25/01/2019 às 18:00 horas 

de Mato Grosso, endereço: Av. Julio Campos, 390 - Centro - Agua 

Boa-MT, Fone: 66-3468-1694. ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de 

Secretaria

Decisão

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001720-12.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

A P DA SILVA MULTIEVENTOS - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADENIR PINTO DA SILVA OAB - MT12658/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARDEN GOMES VAZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001720-12.2018.8.11.0021 REQUERENTE: A P DA 

SILVA MULTIEVENTOS - ME Tratam-se os presentes autos de carta 

precatória encaminhada do Juízo deprecante para esta comarca, 

requerendo o cumprimento de ordem. Inicialmente, determino que o trâmite 

processual ocorra sem o recolhimento de custas prévias em primeiro grau 

de jurisdição, conforme expressa disposição contida no artigo 54 caput da 

Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1.995. Estando em ordem a missiva, 

cumpra-se o deprecado, com a urgência que o caso requer. Caso a ordem 

não deva ser cumprida nesta comarca, remeta-se ao local de 

cumprimento, dado o caráter itinerante da missiva, conforme dispõe o 

artigo 262 caput do Código de Processo Civil, notificando imediatamente o 

juízo deprecante. Após o cumprimento, independentemente de novo 

despacho, remeta os autos à origem, com os cumprimentos de estilo. 

Cumpra-se. Água Boa, 30 de novembro de 2018 Alexandre Meinberg 

Ceroy Juiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1032569 Nr: 3385-80.2018.811.0021

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diego Correia do Nascimento, José Carlos da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pablo Leonardo Cantuário 

de Abreu - OAB:OAB/MT 21.440

 FINALIDADE: INTIMAR O(S) ADVOGADO(S) DO(S) RÉU(S) PARA 

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DESIGNADA PARA O DIA 04 

DE DEZEMBRO DE 2018, ÀS 16:00 HORAS /MT, NA SALA DE AUDIÊNCIA 

DO FÓRUM LOCAL

Comarca de Alto Araguaia

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA n°. 103/2018/DF - O Doutor PIERRO DE FARIA MENDES, Juiz de 

Direito e Diretor do Fórum da Comarca de Alto Araguaia, Estado de Mato 

Grosso, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO os termos da Portaria n.º 33/2018-DF que regulamenta o 

período e dias da semana para registro dos pontos dos Oficiais de Justiça, 

bem como a distribuição de mandados, CONSIDERANDO, ainda, que 

atualmente o atendimento pela Central de Mandados aos 09 Oficiais de 

Justiça desta comarca é feito somente nas terças e quintas-feiras, das 13 

às 18h, horário que também é realizado distribuição, carga e recebimento 

dos mandados, o que causa tumulto no setor de distribuição, RESOLVE: 

ALTERAR em parte o artigo 2º da Portaria n.33/2018-DF, determinando 

desde já a distribuição diariamente dos mandados entregues na Central de 

Mandados, devendo suas cargas serem realizadas somente nas terças e 

quintas-feiras, conforme determinado no artigo supramencionado, 

permanecendo inalterados os restantes dos termos, devendo a servidora 

responsável pelo setor se atentar quanto as ausências dos Oficiais de 

Justiça. Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.Alto Araguaia-MT., 30 de 

novembro de 2018. Pierro de Faria Mendes Juiz de Direito e Diretor do Foro

PORTARIA n°. 104/2018/DF - O Doutor PIERRO DE FARIA MENDES, Juiz de 

Direito e Diretor do Fórum da Comarca de Alto Araguaia, Estado de Mato 

Grosso, no uso de suas atribuições legais,

Considerando os termos do Artigo 677, §§ 1º, 2º e 3º da CNGC - 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça – Foro 

Judicial, que regulamenta a distribuição de mandados para Oficial de 

Justiça que estiver ausente da comarca, RESOLVE: REVOGAR a Portaria 

n.º 048/2009-DF, datada de 10 de dezembro de 2009, devendo a Central 

de Mandados se atentar ao disposto no Artigo 677, §§ 1º, 2º e 3º da 

CNGC Judicial. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

Cumpra-se. Alto Araguaia-MT., 30 de novembro de 2018. Pierro de Faria 

Mendes - Juiz de Direito e Diretor do Foro

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000674-88.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

AMERICANA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA BRANDAO LOBO OAB - GO37757 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CICERO DAVY NETO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 1ª 

VARA CÍVEL DE ALTO ARAGUAIA INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO IVAN 

LUCIO AMARANTE PROCESSO n. 1000674-88.2018.8.11.0020 Valor da 

causa: R$ 15.713,22 ESPÉCIE: [Intimação]->CARTA PRECATÓRIA CÍVEL 

(261) POLO ATIVO: Nome: AMERICANA EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS SPE LTDA Endereço: AVENIDA T 9, LOTE 10 A 15, JARDIM 

AMÉRICA, GOIÂNIA - GO - CEP: 74255-220 POLO PASSIVO: Nome: 

CICERO DAVY NETO Endereço: AVENIDA CARLOS HUGUINEY, KM 23, 

AVENIDA CARLOS HUGUINEY, ALTO ARAGUAIA - MT - CEP: 78780-000 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO para efetuar no 

prazo 05 (cinco) dias, providenciar o pagamento da diligência do oficial de 

justiça no valor de XXXXX, conforme provimento nº 07/2017, CGJ, por 

depósito junto à central de processamento de Diligências dos Oficiais de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, sendo que deverá a parte acesar o 

site do TJMT(www.tjmt.jus.br), link " emissão de guias on-line", procurar 

"diligência/ emissão de guia de diligência", devendo o comprovante de 

pagamento ser encaminhado a este Juízo, para cumprimento do mandado.. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo é contado a partir do dia útil 

seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação, ou ao término do 

prazo para que a consulta se dê (art. 231, V, do CPC). 2. Não impugnada a 

execução ou rejeitadas as arguições da executada, expedir-se-á 

precatório ou requisição de pequeno valor em favor do exequente (Art. 

535 §3º, CPC). , 30 de novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 
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comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000706-93.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

EWERTON SOUZA FERREIRA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO PEPPE DINIZ OAB - ES0014928A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO MARTINS DE QUEIROZ (RÉU)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA DESPACHO Processo: 1000706-93.2018.8.11.0020. 

AUTOR(A): EWERTON SOUZA FERREIRA - ME RÉU: PEDRO MARTINS DE 

QUEIROZ Vistos. 1. INTIME-SE a parte requerente, com o escopo de que 

proceda ao recolhimento de custas processuais e taxas judiciárias, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. 2. 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA 

MENDES Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 89931 Nr: 6196-50.2017.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERA LÚCIA OLIVEIRA DE ANDRADE, 

WILFORD ELIAS DE OLIVEIRA SOUZA, JOÃO BATISTA CAVALCANTE 

SILVA, MISSIEL RIBEIRO FEITOSA, IAHN KELVIN BARBOSA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAYANA AZZULIN CURI - 

OAB:13.963-A/MT, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:, DIEGO ÁTILA LOPES SANTOS - OAB:21.614 - 

OAB/MT, JAQUELINE CORREIA DA SIVA - OAB:24.087/OAB/MT, 

KARLA AMORIM MELO MARTINS - OAB:24.166/MT, LÉIA PAULA 

APARECIDA CLAUDIO - OAB:15.120-B/MT, WILLIAM SANTOS ARAUJO 

- OAB:2.644/-MT

 Nos termos da legislação vigente CNGC e provimento 52/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de abrir vistas a defesa dos acusados, para 

contrarazoa no prazo legal o recurso interposto pela acusação.

Salma Corrêa de Moraes Pereira

 Gestora Judiciária

2ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000499-94.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

T. B. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO OAB - MT0015120A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. V. T. D. A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE ALTO 

A R A G U A I A  C e r t i d ã o  d e  I m p u l s i o n a m e n t o  P r o c e s s o : 

1000499-94.2018.8.11.0020; Valor causa: R$ 6.067,44; Tipo: Cível; 

Espécie: GUARDA (1420)/[Alimentos, Guarda, Regulamentação de Visitas, 

Fixação]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Certifico e dou fé que, nesta data, intimo a parte 

autora acerca da audiência designada para o dia 18/03/2019, às 15h, na 

pessoa da sua advogada constituída. Alto Araguaia - MT, 30 de novembro 

de 2018 IGOR CAVALCANTE DE SOUZA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 

2ª VARA CÍVEL DE ALTO ARAGUAIA E INFORMAÇÕES: TELEFONE: ( )

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000705-11.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JHONNATAS DE ORILEU PINA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA DESPACHO Processo: 1000705-11.2018.8.11.0020. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

JHONNATAS DE ORILEU PINA Vistos. 1. INTIME-SE a parte requerente com 

a finalidade de emendar a petição inicial, devendo juntar aos autos 

documentos que comprovem o recolhimento das custas processuais, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial 

(art. 321, parágrafo único e art. 485, incisos I, do CPC/2015). 2. 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA 

MENDES Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 7837 Nr: 161-65.2003.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O MINISTÉRIO PÚBLICO LOCAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSVAIR MARQUES BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDNO DAMASCENA DE 

FARIAS - OAB:11134

 DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 23/01/2019, às 

15horas.3. PUBLIQUE-SE tal decisum uma única vez no DJE para ciência e 

intimação do(a/s) advogado(a/s) constituído (§ 1º, art. 370, CPP) e, ainda, 

intime pessoalmente o(a/s) acusado(a/s) mediante mandado, carta 

precatória ou carta rogatória, segundo incidência das situações dos 

artigos 351 e seguintes, 353 e seguintes, 362 e seguintes ou 368 e 

seguintes do CPP, sendo que a marcha procedimental deste processo 

seguirá normalmente sem a presença do(a/s) acusado(a/s) previamente 

declarado revel conforme artigo 367 do mesmo CPP. 4. As testemunhas 

arroladas pelas partes e residentes nos limites territoriais deste juízo 

serão pessoalmente intimadas para comparecimento pessoal e obrigatório 

na oralidade encimada, sob pena de: condução coercitiva, condenação ao 

pagamento de multa e despesa da diligência e responsabilidade criminal 

pelo crime de desobediência, nos moldes dos artigos 218 e 219 do CPP, 

devendo constar tal advertência do respectivo mandado judicial de 

intimação.5. REQUISITE-SE à respectiva autoridade superior a(s) 

testemunha(s) militar(es) e COMUNIQUE-SE o referido chefe de repartição 

sobre a expedição de mandado para intimação e oitiva da(s) 

testemunha(s) servidor(a/s) público, indicando-lhe data e horário da 

oralidade conforme norma cogente dos §§ 2º e 3º do artigo 221 do CPP. 6. 

Já para as testemunhas arroladas pelas partes e residentes nos limites 

territoriais de outros juízos brasileiros ou internacionais, DETERMINO que o 

diligente gestor judiciário expeça a necessária carta precatória ou carta de 

ordem, observando na espécie o regramento ínsito nos artigos 222 ou 

222-A e seguintes, respectivamente, notadamente a não suspensão da 

marcha procedimental ut § 1º do artigo 222, todos do CPP. 7. Ciência 

pessoal ao(a/s) nobre membro(a/s) do MINISTÉRIO PÚBLICO e/ou 

DEFENSORIA PÚBLICA do Estado de Mato Grosso atuante no feito.8. 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.Alto Araguaia/MT, 

13 de novembro de 2018.PIERRO DE FARIA MENDESJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65370 Nr: 2058-11.2015.811.0020

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BERNARDO RODRIGUES DE REZENDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALLAN CONSOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELCI ANDREA DOS SANTOS 

ANDREOTTI - OAB:12.847/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, nesta data, em observância ao artigo 152, VI, do 

CPC e aos Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 

28/2007 todos da CGJ, intimo o Exequente, na pessoa de sua Advogada, 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, colacionar aos autos o comprovante de 

pagamento das custas para distribuição da Carta Precatória, ou retirar a 

mesma e providenciar a sua distribuição na Comarca Deprecada.

Cassiano de Moura Fell

Técnico Judiciário - Mtr: 32608

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 33473 Nr: 1010-56.2011.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JÂNIO SEVERINO MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCY ALVES VELASCO - 

OAB:5.847/MT

 Autos n. 1010-56.2013.811.0020 (cód. 33473).Vistos.1. Trata-se de ação 

penal com apresentação de resposta à acusação (fls. 194/197), estando 

o feito apto ao seu saneamento e incursão na fase eminentemente 

probatória.2. Desta forma, não sendo o caso de absolvição sumária face 

não incidência das hipóteses do artigo 397 e, conforme gizado no artigo 

399 e seguintes, ambos do CPP, DESIGNO audiência de instrução e 

julgamento para o dia 04/12/2018, às 14horas.3. REQUISITE-SE a 

apresentação do denunciado JÂNIO SEVERINO MARTINS na oralidade 

designada.6. REQUISITE-SE à respectiva autoridade superior a(s) 

testemunha(s) militar(es) e COMUNIQUE-SE o referido chefe de repartição 

sobre a expedição de mandado para intimação e oitiva da(s) 

testemunha(s) servidor(a/s) público, indicando-lhe data e horário da 

oralidade conforme norma cogente dos §§ 2º e 3º do artigo 221 do CPP. 7. 

Já para as testemunhas arroladas pelas partes e residentes nos limites 

territoriais de outros juízos brasileiros ou internacionais, DETERMINO que o 

diligente gestor judiciário expeça a necessária carta precatória ou carta de 

ordem, observando na espécie o regramento ínsito nos artigos 222 ou 

222-A e seguintes, respectivamente, notadamente a não suspensão da 

marcha procedimental ut § 1º do artigo 222, todos do CPP. 8. Ciência 

pessoal ao(a/s) nobre membro(a/s) do MINISTÉRIO PÚBLICO e/ou 

DEFENSORIA PÚBLICA do Estado de Mato Grosso atuante no feito.9. 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.Alto Araguaia/MT, 

14 de novembro de 2018.PIERRO DE FARIA MENDESJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 55037 Nr: 730-17.2013.811.0020

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JURACY VIEIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUCIENE CORREIA DOS 

SANTOS - OAB:25199/O

 Autos n. 730-17.2013.811.0020 (cód. 55037).

Vistos.

1. OFICIE-SE à Secretária Municipal de Saúde para juntar aos autos os 

documentos que comprovem o atendimento por médico especialista ao 

reeducando, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

2. Em seguida, DÊ-SE vista dos autos ao Ministério Público para 

manifestação acerca do pleito de fls. 142/143, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

3. Após, FAÇAM-ME conclusos com urgência.

 4. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 28 de novembro de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010106-80.2016.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

THABATA LARISSA LEAL MAGALHAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTHUR REZENDE WALDSCHMIDT OAB - MT0012624A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIA FRANCIELE DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 

8010106-80.2016.8.11.0020. EXEQUENTE: THABATA LARISSA LEAL 

MAGALHAES EXECUTADO: FLAVIA FRANCIELE DOS SANTOS Vistos. 1. 

Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 in fine da Lei 

9.099/95. 2. DECIDO. 3. De acordo com o artigo 485, inciso III do Código de 

Processo Civil, o juiz não resolverá o mérito quando: “por não promover os 

atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais 

de 30 (trinta) dias”. 4. No presente caso, este juízo ordenou a intimação da 

parte autora/exequente para manifestar-se quanto ao teor da certidão que 

demonstrou a insuficiência do endereço para citação da parte 

ré/executada, conforme movimentação Num. 8796743, contudo, a mesma 

permaneceu inerte, deixando transcorrer in albis o prazo. 5. Consigno que 

o abandono da causa provocado pela parte reclamante/exequente vai a 

confronto com os princípios da celeridade e economia processual, que 

permeiam a razão mor dos juizados (art. 2º da Lei n. 9.0099/95). 6. Ante 

ao exposto JULGO EXTINTO ESTE FEITO, sem julgamento de mérito, com 

fundamento no que dispõe o art. 485, III do CPC. 7. Sem custas e 

honorários advocatícios (artigos 54 e 55, da Lei n. 9.099). 8. Submeto a 

presente decisão ao Juiz Togado (art. 40, da Lei nº 9.099/95). 9. 

Homologada e transitada em julgado, expeça-se o necessário. 10. Após, 

REMETAM-SE os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações devidas. 

CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo Vistos. 1. HOMOLOGO a 

sentença proferida pelo juiz leigo, nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE 

FARIA MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010109-69.2015.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

NOE CORREIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO OAB - MT0015120A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNDIAL EDITORA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAIO DAVID DE CAMPOS SOUZA OAB - SP0347451A (ADVOGADO(A))

 

Fica Vossa Senhoria, na qualidade de advogada da Exequente, intimada a 

apresentar cálculo atualizado e requerer o que entender de direito, no 

prazo de 05(cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000334-81.2017.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

AROLDO GARCIA VIEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAM SANTOS ARAUJO OAB - MT0002644A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO LUIZ SALMAZO (EXECUTADO)

Francisco Elcio Lima Lucena (EXECUTADO)

 

Fica Vossa Senhoria, na qualidade de advogado do Exequente, intimado a 

requerer o que entender de direito no prazo de 05(dez) dias, tendo em 

vista as cartas precatórias devolvidas.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010036-29.2017.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

LUARA ANTONIA DE SOUSA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO OAB - MT0015120A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO 

LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIEL SANTOS ALBERTTI OAB - PR0044655A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA DESPACHO Processo: 

8010036-29.2017.8.11.0020. REQUERENTE: LUARA ANTONIA DE SOUSA 

REQUERIDO: EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES 

E TURISMO LTDA Vistos. 1. No presente caso, a parte reclamante 

requereu a Execução de Sentença - procedimento executório, por quantia 

certa (art. 523 do NCPC), que depende de intimação, cuja penhora só será 

realizada em caso de não pagamento do débito, depois de decorrido prazo 

de 15 (quinze) dias, a partir do qual se imporá multa de 10% sobre a 

condenação pela falta de pagamento (Súmula 18 da Turma Recursal Única 

do Estado de Mato grosso). 2. Ante ao exposto, INTIME-SE à parte 

executada para pagar o valor do débito fixado na sentença, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de penhora e multa (art. 523, § 1º do NCPC), 

podendo impugnar a execução no mesmo prazo, nos termos do art. 525 

do NCPC, e cumprir a obrigação de fazer ali estabelecida. Consigno que o 

oferecimento de embargos está condicionado à garantia do juízo (Lei n. 

9.099/95, art. 53, § 1º, e Enunciado n. 117 do FONAJE). 3. Intimem-se. 4. 

CUMPRA-SE. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000579-58.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS BORGES DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELCI ANDREA DOS SANTOS ANDREOTTI OAB - MT12847/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA DESPACHO Processo: 

1000579-58.2018.8.11.0020. REQUERENTE: RUBENS BORGES DE 

CARVALHO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. 1. 

Compulsando os autos verifico que a parte requerente juntou ao feito 

apenas a procuração outorgada, não instruindo a inicial com o acordo, 

comprovante de pagamento da dívida, tampouco com a certidão de 

restrição junto ao serasa e de protesto do título. 2. Ante ao exposto, 

INTIME-SE a parte requerente com a finalidade de emendar a petição inicial, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial 

(art. 321, parágrafo único e art. 485, incisos I, do CPC/2015). 3. 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA 

MENDES Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000695-64.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

CAIO CESAR ENSIDE DE ABREU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTHUR REZENDE WALDSCHMIDT OAB - MT0012624A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA DECISÃO Processo: 

1000695-64.2018.8.11.0020. REQUERENTE: CAIO CESAR ENSIDE DE 

ABREU REQUERIDO: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO Vistos. 

1. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização 

por danos morais c/c pedido de tutela antecipada proposta por CAIO 

CESAR ENSIDE DE ABREU contra BANCO LOSANGO S/A – BANCO 

MÚLTIPLO. 2. Estando presentes os requisitos legais, RECEBO a presente 

inicial nos seus moldes, mediante o rito sumaríssimo (Lei 9.099/95). Do 

pedido liminar 3. Compulsando a petição inicial, bem como os documentos 

a ela colacionados, entendo que a medida liminar deve ser deferida, diante 

da demonstração da presença do “fumus boni iuris” e do “periculum in 

mora”, explico: 4. “In casu”, o fumus boni iuris que alega possuir a parte 

reclamante está devidamente presente no bojo dos autos, pois esta afirma 

desconhecer a dívida junto à reclamada, que ensejou a negativação do 

seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, bem como comprovou a 

existência da referida restrição (id 16727593). 5. Vislumbro, lado outro, o 

“periculum in mora”, porquanto a permanecer a situação como se 

encontra, a restrição ao crédito ao reclamante prosseguirá, o que acabará 

por inviabilizar o seu dia a dia negocial, ante a falta de crédito perante o 

mercado e agentes financeiros. 6. Assim entendendo, DEFIRO o pedido 

liminar feito pelo(a) Reclamante e DETERMINO à parte reclamada que 

proceda à imediata exclusão do nome da parte autora CAIO CESAR 

ENSIDE DE ABREU, de qualquer cadastro de inadimplentes, referente ao 

contrato n. 003020039446438J, cuja inscrição ocorreu no dia 02/11/2018, 

junto ao SERASA/SPC, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária 

no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite máximo de 05 (cinco) 

sálarios mínimos, com início a partir do descumprimento da medida, ora 

deferida, sendo esta revertida em favor da parte autora, nos termos do 

artigo 297 c/c 537 e seguintes, todos do CPC/2015. 7. Sem prejuízo da 

determinação acima, OFICIE-SE o órgão de proteção ao crédito, a fim de 

que proceda a remoção do nome da parte reclamante, nos termos acima 

consignados, no prazo de 10 (dez) dias. 8. PROCEDA-SE à citação 

pessoal da parte reclamada - na forma preconizada pelo art. 18, I, da 

LJESP c/c a CNGC - para comparecimento à audiência de conciliação 

(LJESP, art. 18, § 1º), oportunidade em que poderá contestar a ação em 

uma das formas preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a 

formulação de pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação 

conter em seu bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de 

conciliação, ou à audiência de instrução e julgamento, implica na 

presunção de verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 

20), com julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo 

correio deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 9. 

CIENTIFIQUE-SE a parte demandada dos termos contidos no art. 9º da Lei 

9.099/1995. 10. Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

CITE-SE na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 11. Em último caso, 

havendo necessidade, EXPEÇA-SE carta precatória (devidamente 

instruída com a contrafé da inicial), solicitando os préstimos do Juízo 

deprecado no sentido de citar a parte reclamada, se possível no prazo de 

20 (vinte) dias antes da audiência a ser realizada (aplicação, por analogia, 

do art. 334 do CPC/2015), consignando em seu bojo nossas homenagens. 

12. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE 

FARIA MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000694-79.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

CAIO CESAR ENSIDE DE ABREU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTHUR REZENDE WALDSCHMIDT OAB - MT0012624A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA DECISÃO Processo: 

1000694-79.2018.8.11.0020. REQUERENTE: CAIO CESAR ENSIDE DE 

ABREU REQUERIDO: CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE 

CREDITO LTDA Vistos. 1. Trata-se de ação declaratória de inexistência de 

débito c/c indenização por danos morais c/c pedido de tutela antecipada 

proposta por CAIO CESAR ENSIDE DE ABREU contra CALCARD 

ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA. 2. Estando presentes os 

requisitos legais, RECEBO a presente inicial nos seus moldes, mediante o 

rito sumaríssimo (Lei 9.099/95). Do pedido liminar 3. Compulsando a 

petição inicial, bem como os documentos a ela colacionados, entendo que 
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a medida liminar deve ser deferida, diante da demonstração da presença 

do “fumus boni iuris” e do “periculum in mora”, explico: 4. “In casu”, o 

fumus boni iuris que alega possuir a parte reclamante está devidamente 

presente no bojo dos autos, pois esta afirma desconhecer a dívida junto à 

reclamada, que ensejou a negativação do seu nome nos órgãos de 

proteção ao crédito, bem como comprovou a existência da referida 

restrição (id 16726880). 5. Vislumbro, lado outro, o “periculum in mora”, 

porquanto a permanecer a situação como se encontra, a restrição ao 

crédito ao reclamante prosseguirá, o que acabará por inviabilizar o seu dia 

a dia negocial, ante a falta de crédito perante o mercado e agentes 

financeiros. 6. Assim entendendo, DEFIRO o pedido liminar feito pelo(a) 

Reclamante e DETERMINO à parte reclamada que proceda à imediata 

exclusão do nome da parte autora CAIO CESAR ENSIDE DE ABREU, de 

qualquer cadastro de inadimplentes, referente ao contrato n. 0002334188, 

cuja inscrição ocorreu no dia 07/11/2018, junto ao SERASA/SPC, no prazo 

de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 

(quinhentos reais), até o limite máximo de 05 (cinco) sálarios mínimos, com 

início a partir do descumprimento da medida, ora deferida, sendo esta 

revertida em favor da parte autora, nos termos do artigo 297 c/c 537 e 

seguintes, todos do CPC/2015. 7. Sem prejuízo da determinação acima, 

OFICIE-SE o órgão de proteção ao crédito, a fim de que proceda a 

remoção do nome da parte reclamante, nos termos acima consignados, no 

prazo de 10 (dez) dias. 8. PROCEDA-SE à citação pessoal da parte 

reclamada - na forma preconizada pelo art. 18, I, da LJESP c/c a CNGC - 

para comparecimento à audiência de conciliação (LJESP, art. 18, § 1º), 

oportunidade em que poderá contestar a ação em uma das formas 

preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a formulação de 

pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação conter em seu 

bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de conciliação, ou 

à audiência de instrução e julgamento, implica na presunção de 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 20), com 

julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo correio 

deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 9. 

CIENTIFIQUE-SE a parte demandada dos termos contidos no art. 9º da Lei 

9.099/1995. 10. Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

CITE-SE na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 11. Em último caso, 

havendo necessidade, EXPEÇA-SE carta precatória (devidamente 

instruída com a contrafé da inicial), solicitando os préstimos do Juízo 

deprecado no sentido de citar a parte reclamada, se possível no prazo de 

20 (vinte) dias antes da audiência a ser realizada (aplicação, por analogia, 

do art. 334 do CPC/2015), consignando em seu bojo nossas homenagens. 

12. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE 

FARIA MENDES Juiz de Direito

Comarca de Barra do Bugres

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 139637 Nr: 4319-77.2018.811.0008

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELEXANDRO MARCIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEDIJANE ZANDONADI - 

OAB:OAB/MT 5.361

 Processo n.º 4319-77.2018.811.0008

 Código n.º 139637

 Vistos etc.

 Considerando a decisão de folhas 65/66 que revogou a liminar 

anteriormente deferida, determinando à parte autora a devolução do 

veiculo apreendido ao autor, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

imposição de multa, INDEFIRO por hora o pedido do requerido para que 

seja oficiada à Oficina onde encontra-se o veiculo apreendido para 

proceder a restituição ao autor, uma vez que a obrigação de fazer 

incumbe à parte autora.

 No mais, aguarde-se o decurso do prazo da decisão de folhas 65/66.

 Cumpra-se.

 Barra do Bugres/MT, 29 de novembro de 2018.

 Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 87679 Nr: 3460-37.2013.811.0008

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HCSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JJDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Trata-se de Ação de Execução de Alimentos, proposta por AMANDA 

KARLA ALMEIDA DA COSTA em face de JOSE JOVELINO DA COSTA.

 Com vista dos autos, a Defensoria Pública compareceu às fls. 77, 

requerendo que a requerente fosse intimada pessoalmente.

 Depreende-se dos autos que não foi possível à localização da exequente, 

para promover o andamento no processo conforme certidão do oficial de 

justiça de fls. 84.

 Vieram-me os autos conclusos.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

 Dispõe o artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, que:

Art. 485. O juiz não resolvera o mérito quanto: (...) III - por não promover 

os atos e diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais 

de 30 (trinta) dias;

 É a exata realidade dos autos, posto que tentada a intimação para dar 

prosseguimento ao feito, a parte autora não apresentou resposta.

 Assim, cumpridas as formalidades legais, sem a devida manifestação de 

interesse da parte requerente, no sentido de dar prosseguimento ao feito, 

a extinção do feito sem resolução de mérito é medida que se impõe.

 Em consequência, com fundamento no artigo 485, inciso III, § 1º, do 

Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO 

o presente processo proposto por SUELI MARTINS DE MENEZES SILVA 

em face de DAMIÃO FELICIANO DA SILVA.

 Sem custas.

 Após o trânsito em julgado devidamente CERTIFICADO, ARQUIVEM-SE, 

observadas as formalidades legais.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 87389 Nr: 3177-14.2013.811.0008

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SMDMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Trata-se de Ação de Divórcio Litigioso, proposta por SUELI MARTINS DE 

MENEZES SILVA em face de DAMIÃO FELICIANO DA SILVA.

 Com vista dos autos, a Defensoria Pública compareceu às fls. 46, 

requerendo que a requerente fosse intimada pessoalmente.

 Depreende-se dos autos que não foi possível à localização da autora, 

para promover o andamento no processo conforme certidão do oficial de 

justiça de fls. 53.

 Vieram-me os autos conclusos.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

 Dispõe o artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, que:

Art. 485. O juiz não resolvera o mérito quanto: (...) III - por não promover 

os atos e diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais 

de 30 (trinta) dias;

 É a exata realidade dos autos, posto que tentada a intimação para dar 

prosseguimento ao feito, esta não foi localizada por ter mudado para outro 

Estado da Federação sem deixar endereço.
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 Assim, cumpridas as formalidades legais, sem a devida manifestação de 

interesse da parte requerente, no sentido de dar prosseguimento ao feito, 

a extinção do feito sem resolução de mérito é medida que se impõe.

 Em consequência, com fundamento no artigo 485, inciso III, § 1º, do 

Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO 

o presente processo proposto por SUELI MARTINS DE MENEZES SILVA 

em face de DAMIÃO FELICIANO DA SILVA.

 Sem custas.

 Após o trânsito em julgado devidamente CERTIFICADO, ARQUIVEM-SE, 

observadas as formalidades legais.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 127205 Nr: 4853-55.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONIDIO PEREIRA DE MAGALHÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7.622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, e por tudo mais que nos autos constam, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial, por conseguinte, CONDENO o Requerido a 

pagar a requerente o benefício previdenciário de pensão por morte, no 

valor do salário de contribuição, inclusive 13º salário, bem como lhe efetue 

o pagamento das quantias correspondentes às parcelas em atraso desde 

a data do indeferimento administrativo em 26/06/2017 (p. 32).CONCEDO a 

tutela provisória de urgência de caráter antecipado, porque presentes, 

nesse momento, os pressupostos legais para tanto, notadamente a 

probabilidade do direito invocado pela autora. O perigo de dano também se 

faz presente, considerando-se o caráter alimentar da verba pleiteada, o 

que dispensa maiores comentários. OFICIE-SE, com urgência, para 

implantação do benefício no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária 

que arbitro em R$ 100,00 (cem reais), limitado ao teto de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais). Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC.Quanto 

às prestações vencidas desde então, serão devidos: correção monetária 

a partir do vencimento de cada parcela e juros de mora de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação (Lei n.º 6899/81, Súmulas 43 e 148 do 

STJ, artigo 406 do novo CC c/c art. 161 do CTN), nos termos do manual de 

cálculos da Justiça Federal. Isento o vencido do pagamento das custas 

processuais, conforme art. 8°, § 1° da lei 8.620/93. Condeno o requerido 

nos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento), sobre o 

valor das parcelas vencidas até a publicação da sentença (Súmula 111 

STJ). Não havendo recurso voluntário. OFICIE-SE ao INSS para que 

IMPLANTE O BENEFÍCIO no prazo de 30 (trinta) dias. FICA ESTA 

PUBLICADA EM AUDIÊNCIA. Desnecessária a intimação da Autarquia. 

Registre-se. Saem os presentes devidamente intimados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 135253 Nr: 1711-09.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO ALVES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCELIA REZENDE DE 

MENDONÇA PESSOA - OAB:16.165-0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com fundamento no art. 201, § 7º, inciso II, da 

Constituição da República Federativa do Brasil c/c o art. 11, inciso I, alínea 

“a” e inciso VII, artigos 48 e 143, todos da Lei n.º 8.213/1991, combinados 

com o art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE 

o pedido inicial, condenando o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS a 

conceder a aposentadoria à autora, na qualidade de segurada especial 

rural, no valor de 01 (um) salário mínimo, sendo certo que o INSS deve 

implantar o benefício ora concedido no prazo de 30 (trinta) dias. Para início 

do pagamento do benefício, fixo a data do REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO em 23/01/2018 (fls. 48). CONCEDO a tutela provisória de 

urgência de caráter antecipado, porque presentes, nesse momento, os 

pressupostos legais para tanto, notadamente a probabilidade do direito 

invocado pela autora. O perigo de dano também se faz presente, 

considerando-se o caráter alimentar da verba pleiteada, o que dispensa 

maiores comentários. , CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da sentença, 

ARQUIVANDO-SE os autos. HAVENDO RECURSO DE APELAÇÃO, 

INTIME-SE a parte apelada para apresentar Contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias (1.010, §1º, CPC). Após o transcurso do prazo, com ou sem 

contrarrazões, REMETAM-SE os autos ao Tribunal Regional Federal da 1º 

Região.Deixo de determinar a remessa de ofício para reexame necessário, 

uma vez que os débitos vencidos não ultrapassam os limites 

estabelecidos nos termos do art. 496, § 3º, do CPC. OFICIE-SE o INSS 

através de sua gerência executiva (EADJ/APSDJ) para que implante o 

benefício no prazo de 30 (trinta) dias.FICA ESTA PUBLICADA EM 

AUDIÊNCIA. Desnecessária a intimação da Autarquia. Registre-se. Saem 

os presentes devidamente intimados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 136909 Nr: 2722-73.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA GLERIAN OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com fundamento no art. 201, § 7º, inciso II, da 

Constituição da República Federativa do Brasil c/c o art. 11, inciso I, alínea 

“a” e inciso VII, artigos 48 e 143, todos da Lei n.º 8.213/1991, combinados 

com o art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE 

o pedido inicial, condenando o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS a 

conceder a aposentadoria à parte autora, na qualidade de segurado 

especial rural, no valor de 01 (um) salário mínimo, sendo certo que o INSS 

deve implantar o benefício ora concedido no prazo de 30 (trinta) dias. Para 

início do pagamento do benefício, fixo a data do REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO em 16/01/2018 (fls. 20). CONCEDO a tutela provisória de 

urgência de caráter antecipado, porque presentes, nesse momento, os 

pressupostos legais para tanto, notadamente a probabilidade do direito 

invocado pela autora. O perigo de dano também se faz presente, 

considerando-se o caráter alimentar da verba pleiteada, o que dispensa 

maiores comentários. OFICIE-SE, com urgência, para implantação do 

benefício no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária que arbitro em R$ 

100,00 (cem reais), limitado ao teto de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 

Quanto às prestações vencidas desde então, serão devidos: correção 

monetária a partir do vencimento de cada parcela e juros de mora de 1% 

(um por cento) ao mês, a partir da citação (Lei n.º 6899/81, Súmulas 43 e 

148 do STJ, artigo 406 do novo CC c/c art. 161 do CTN), nos termos do 

manual de cálculos da Justiça Federal. Isento o vencido do pagamento das 

custas processuais, conforme art. 8°, § 1° da lei 8.620/93. Condeno o 

requerido nos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento), 

sobre o valor das parcelas vencidas até a publicação da sentença 

(Súmula 111 STJ). . OFICIE-SE o INSS através de sua gerência executiva 

(EADJ/APSDJ) para que implante o benefício no prazo de 30 (trinta) 

dias.FICA ESTA PUBLICADA EM AUDIÊNCIA. Desnecessária a intimação 

da Autarquia. Registre-se. Saem os presentes devidamente intimados.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 105874 Nr: 5399-81.2015.811.0008

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDILSON PEREIRA DE PAULO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOCINEI MARQUES DA SILVA GUIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAMIR LUIZ BRENNER - 

OAB:11326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO ROSA NETO - 

OAB:OAB/MT 9823

 Vistos etc.

Não sendo caso de julgamento antecipado da lide, intimem-se as partes 

para que no prazo comum de 05 (cinco) dias, especifiquem as provas que 

efetivamente pretendem produzir, esclarecendo quais os fatos 
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juridicamente relevante que por meio de cada modalidade indicada 

pretendem demonstrar, sob pena de indeferimento e preclusão (art. 370, 

do CPC), sem prejuízo do julgamento conforme o estado do processo (art. 

354 do CPC).

 Após a manifestação ou o decurso do prazo, conclusos para 

deliberação.

 Intimem-se.

 CUMPRA-SE, expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 95151 Nr: 4621-48.2014.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA EDILEUZA DOS SANTOS MACEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE DENISE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Estela Redivo da Costa - 

OAB:16.663-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

INTIME-SE o apelado para apresentar contrarrazões à apelação.

Após, remetam-se os autos ao Tribunal de Justiça, consignando as 

homenagens deste magistrado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 102986 Nr: 3464-06.2015.811.0008

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUAN INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE 

COURO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINALDO DE SOUSA PANSINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA BEZERRA DE BRITO - 

OAB:12352

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONEY MARCOS FERREIRA - 

OAB:10.316

 Vistos etc.

Para o prosseguimento do feito Intime-se o EXECUTADO na pessoa de seu 

advogado, não possuindo advogado intime-se pessoalmente, para 

querendo, manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias, sobre a penhora de 

folhas 71 (artigo 854, § 2º, do CPC).

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e DÊ-SE vista 

dos autos ao exequente, para que se manifeste, requerendo o que de 

direito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 131023 Nr: 7132-14.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMIR SILVA SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gláucio Araújo de Souza - 

OAB:13599

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que a 

contestação foi ofertada no prazo legal. Sendo assim, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora para querendo manifeste 

sobre a contestação ofertada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 93298 Nr: 3140-50.2014.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC (BRASIL) ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFFERSON DE LIMA JOAQUIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:OAB/SP 209551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, cimpulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para manifestar-se 

sobre a certidao do senhor oficial de justiça: Eu, Clemair Felippe, certifico 

que no dia, DEIXEI de proceder a APREENSÃO do bem descrito no 

mandado face não o ter localizado, nas diversas diligencias que procedi 

no local indicado no mandado, e proximidades. Saliento que o Imóvel está 

sempre fechado, e que os moradores de casas vizinhas não souberam 

informar no nome do atual morador.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 5653 Nr: 260-76.2000.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANICETO DE CAMPOS MIRANDA, ESPÓLIO DE 

CARLOS ALBERTO DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI - OAB:2619, 

THIAGO LUIZ FIGUEIREDO BRIDI - OAB:9418/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE QUINTÃO SAMPAIO - 

OAB:OAB/MT-5363

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que o 

requerente apresentou recurso de apelação no prazo legal. Sendo assim, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte requerida para 

querendo apresente as contrarrazões à apelação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 137966 Nr: 3341-03.2018.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE DENISE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUI FAGUNDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VAGNER SEVERO - OAB:17.492 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico e dou 

fé que decorreu o prazo da citação do requerido sem nenhuma 

manifestaçãol. Sendo assim, impulsiono estes autos com a finalidade de 

intimar a parte autora para indicar bens a penhora em 15 dias

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85857 Nr: 1673-70.2013.811.0008

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOZILENE NUNES DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBERIS BEZERRA ILARIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS FANAIA DE 

ALMEIDA - OAB:13320/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ALBERIS BEZERRA ILARIO, brasileiro(a), 

casado(a), motorista. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DA PARTE RÉ, acima qualificado(a), atualmente em 

lugar incerto e não sabido, para, no prazo de 03 (três) dias, contados da 

data da expiração do prazo deste edital (art. 231, IV, CPC/2015), efetuar o 

pagamento das parcelas anteriores ao início da execução e das que 

vencerem no seu curso, no valor de R$ 1.040,50 (Um mil e quarenta reais 

e cinquenta centavos), provar que o fez ou justificar a impossibilidade de 

fazê-lo (art. 911, caput), sob pena de protesto do pronunciamento judicial, 

bem como, de prisão civil, pelo prazo de 1 (um) a 3 (três) meses, nos 

moldes do (CPC/2015, art. 528, § 3º).

Resumo da Inicial: Jozilene Nunes da Costa, RG n° 1639657-0, CPF n° 

017.408.631-86, propôs ação de execução de alimentos em face de 

Albeis Bezerra Ilario, dados ignorados, com fundamento no fato de que 

fora homologado acordo, em que o alimentante concordou em pagar à seu 

filho pensão alimentícia mensal no valor de 1/3 de seus redimentos líquidos 

quando empregado e 1/2 salário mínimo quando desempregado. Ocorre 

que o alimentante não está cumprindo com as suas obrigações. O débito é 

de R$ 1040.50 (Um mil, quarenta reais e cinquenta centavos), referentes 
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às pensões vencidas no período de setembro de 2012 a janeiro de 2013. 

Dessa forma, a autora requer o pagamento de tal débito.

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Indefiro por ora a penhora on line do 

requerido, uma vez que não foram esgotados todos os meios de citação 

pessoal.Ad cautelam, determino que seja realizada a busca do endereço 

do requerido através do SIEL. Vindo aos autos resposta que indique 

endereço atual, proceda-se à citação pessoal do requerido, nos termos da 

decisão inicial.Restando a busca infrutífera, proceda-se à 

citação/intimação do requerido por edital, com prazo de 20 (vinte) dias, 

observando-se o que dispõe o art. 232 e incisos do CPC. 

Intime-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Millena Ferreira 

Formentão, digitei.

ADVERTÊNCIA: Será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 

257, IV, CPC/2015);

Barra do Bugres, 28 de novembro de 2018

Girley Cândida Ferreira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 136202 Nr: 2270-63.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maíra Moura Soares - 

OAB:OAB/MT 13.934

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALILA ANDRADE ABRANTES 

DE SALES - OAB:OAB/MT 15.497

 Processo nº: 2270-63.2018.811.0008 (Código 136202)

Vistos etc.

Constatado equívoco no despacho de fl. 108, vez que não guarda 

qualquer relação com estes autos, CHAMO O FEITO À ORDEM para anular 

integralmente referida decisão e determinar seu desentranhamento.

Sequencialmente, DETERMINO o encaminhamento desta decisão aos 

órgãos abaixo relacionados, para que sejam apresentadas as 

informações requisitas num prazo de 15 (quinze) dias, servindo o 

presente como OFÍCIO:

a) DETERMINO que o Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato 

Grosso – INDEA/MT, por meio da Unidade Local de Execução – ULE – de 

Barra do Bugres/MT, junte aos autos cópia do saldo de exploração da 

propriedade rural do requerido DAVI FERREIRA DOS SANTOS, CPF N. 

303.645.661-91, RG 36053844 SSP-MT, de 2003 a 2018

b) DETERMINO ao Tabelionato de Registro de Imóveis desta Serventia, que 

informe a existência de imóveis do requerido DAVI FERREIRA DOS 

SANTOS, CPF N. 303.645.661-91, adquiridos ou alienados de 2003 a 2018;

Nas informações, os órgãos requisitados deverão mencionar o código do 

processo acima epigrafado.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Barra do Bugres/MT, 27 de novembro de 2018.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 130221 Nr: 6649-81.2017.811.0008

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFS-CFEI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO SCHULZE - OAB:7629

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Estando comprovado o inadimplemento da parte requerida pela 

documentação contida nos autos, com fundamento no artigo 3º, caput, do 

Decreto-Lei Nº 911/69, DEFIRO A LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO e 

DETERMINO a imediata expedição do mandado para a busca e apreensão 

do bem descrito na inicial e discriminado na cédula de crédito bancário, a 

saber: “AUTOMÓVEL MARCA/MODELO: FIAT/MOBI LIKE 1.0, ANO 

2016/2017, CHASSI: 9BD341A5NHB420568, PLACA QBV9943, COR: 

PRATA”, devendo a diligência ser cumprida no endereço declinado na 

inicial.Efetivada a medida, CITE-SE a parte requerida para que, em 15 

(quinze) dias, apresente resposta (art. 335, do CPC), sob pena de revelia 

(artigos 341 e 344, do CPC), ou para que em até 05 (cinco) dias pague a 

integralidade da dívida pendente, oportunidade em que o bem lhe será 

restituído livre de ônus, art. 3°, § 2° do Dec. Lei 911/69. Conste do 

mandado, que a resposta poderá ser apresentada ainda que a parte 

devedora tenha se valido da faculdade do § 2º do artigo 3º do Decreto-Lei 

nº 911/69.Caso seja executada a liminar com êxito, e passados 05 (cinco) 

dias sem que a parte requerida realize o pagamento da dívida (consistente 

no pagamento das parcelas vencidas e vincendas do contrato), ficam 

consolidadas a propriedade e a posse do bem no patrimônio do credor 

fiduciário, nos termos do § 1° do artigo 3° do Decreto Lei 911/69.Por fim, 

não sendo o bem encontrado ou estando o mesmo na posse de terceiro, 

INTIME-SE a parte autora para a faculdade prevista no artigo 4° do Decreto 

lei 911/69.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 145031 Nr: 7878-42.2018.811.0008

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVA APARECIDA DA SILVA CALADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARLLA CHRISTINE COELHO 

FERNANDES BARROS CARVALHO - OAB:8852

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Compulsando os autos, verifica-se que a autora deixou de instruir a 

exordial com o documento indispensável à propositura da ação, 

notadamente o comprovante de endereço.

Assim, FACULTO à parte autora promover a emenda da inicial, no prazo 

de 15 (quinze) dias, juntando cópia do comprovante de residência emitido 

dentro do prazo de 90 (noventa) dias anteriores à propositura da ação, em 

nome da própria parte autora (art. 320 do CPC), sob pena de indeferimento 

(art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil).

Em caso de juntada de comprovante de endereço em nome de terceira 

pessoa, deverá a parte autora comprovar a relação de parentesco ou 

locatícia/comodato com a aludida pessoa, com os documentos pertinentes.

 Após a emenda da inicial ou o transcurso do prazo, tornem-me os autos 

conclusos.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Barra do Bugres - MT, 27 de novembro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 119920 Nr: 751-87.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUIM ELLIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Neves de Oliveira - 

OAB:15.311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Não havendo preliminares a serem analisadas, ou quaisquer 

irregularidades a serem sanadas, bem como, presentes todos os 

pressupostos processuais e as condições da ação, DOU O FEITO COMO 

SANEADO, e passo a fixar como ponto controvertido da demanda: a 

necessidade de assistência permanente de terceiro para a realização de 

atividades e cuidados habituais da parte autora.

 Considerando o REsp. nº 1720805 RJ 2018/0020632-2 de Relatoria da 

Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Julgado em 22/08/2018, firmou-se a 

seguinte tese jurídica: "Comprovadas a invalidez e a necessidade de 

assistência permanente de terceiro, é devido o acréscimo de 25% (vinte e 

cinco por cento), previsto no art. 45 da Lei n. 8.213/91, a todos os 

aposentados pelo RGPS, independentemente da modalidade de 

aposentadoria."

Desta feita, se faz necessário a produção de prova pericial, a fim de 
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averiguar as condições do caso concreto. Assim, INTIMEM-SE as partes, 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem quesitos a serem 

respondidos pelo expert.

 Com a apresentação dos quesitos pelas partes, CONCLUSOS para 

nomeação de perito e designação de perícia médica.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Barra do Bugres - MT, 27 de novembro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 143461 Nr: 6980-29.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BARBOSA VITOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIUSEPPE ZAMPIERI - OAB:10603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.RECEBO a inicial tendo sido preenchido os requisitos dos 

artigos 319 e 320 do CPC. DEFIRO o pedido da justiça gratuita, conforme o 

art. 98, CPC e art. 468, CNGC, que poderá ser revogado a qualquer tempo, 

acaso verificado as hipóteses legais.Considerando o pedido de tutela de 

urgência antecipada de caráter antecedente, bem como as condições do 

caso concreto, NOMEIO perita judicial na pessoa da DRA. JÉSSICA BISPO 

BRANDÃO – CRM: 10093 - MT, com endereço no Consultório 

ODONTOMED, na Avenida Rio Branco, nº 658, Maracanã, Barra do 

Bugres/MT, para realização de perícia na parte autora, que servirá 

escrupulosamente, independentemente de compromisso.DESIGNO o dia 19 

de dezembro de 2018, às 09h30min, para realização da perícia médica, no 

endereço supra. Fixo os honorários periciais no importe de R$ 450,00 

(quatrocentos e cinquenta reais) nos termos da Resolução CJF n. 305, de 

outubro de 2014.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 144905 Nr: 7803-03.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO MARIO PEDROZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7.622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.RECEBO a inicial tendo sido preenchido os requisitos dos 

artigos 319 e 320 do CPC. DEFIRO o pedido da justiça gratuita, conforme o 

art. 98, CPC e art. 468, CNGC, que poderá ser revogado a qualquer tempo, 

acaso verificado as hipóteses legais.Considerando o pedido de tutela de 

urgência antecipada de caráter antecedente, bem como as condições do 

caso concreto, NOMEIO perita judicial na pessoa da DRA. JÉSSICA BISPO 

BRANDÃO – CRM: 10093 - MT, com endereço no Consultório 

ODONTOMED, na Avenida Rio Branco, nº 658, Maracanã, Barra do 

Bugres/MT, para realização de perícia na parte autora, que servirá 

escrupulosamente, independentemente de compromisso.DESIGNO o dia 19 

de dezembro de 2018, às 08h30min, para realização da perícia médica, no 

endereço supra. Fixo os honorários periciais no importe de R$ 450,00 

(quatrocentos e cinquenta reais) nos termos da Resolução CJF n. 305, de 

outubro de 2014.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 137032 Nr: 2811-96.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLI DE SOUZA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lauro Everson Casasus 

Figueiredo - OAB:MT0006539O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.Diante da necessidade de realização de prova pericial, 

NOMEIO perita judicial na pessoa da DRA. JÉSSICA BISPO BRANDÃO – 

CRM: 10093 - MT, com endereço no Consultório ODONTOMED, na Avenida 

Rio Branco, nº 658, Maracanã, Barra do Bugres/MT, para realização de 

perícia na parte autora, que servirá escrupulosamente, 

independentemente de compromisso.DESIGNO o dia 19 de dezembro de 

2018, às 09h00min, para realização da perícia médica, no endereço supra. 

Fixo os honorários periciais no importe de R$ 450,00 (quatrocentos e 

cinquenta reais) nos termos da Resolução CJF n. 305, de outubro de 2014.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 142830 Nr: 6579-30.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL JOSE DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Josué Alves Nascimento - 

OAB:20466

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.RECEBO a inicial, pois preenchidos os requisitos dos artigos 

319 e 320 do CPC. DEFIRO o pedido da justiça gratuita, conforme o art. 98, 

CPC e art. 468, CNGC, que poderá ser revogado a qualquer tempo, acaso 

verificado as hipóteses legais.Considerando o Ofício Circular nº 003/2013 

- PFE-INSS-SINOP-MT, datado de 19.06.2013, a Procuradoria Federal 

Especializada-INSS-SINOP/MT concorda com que, em benefícios 

previdenciários afetos à área médica seja primeiramente realizada a 

perícia, para após ser procedida à sua citação, com o que seria outorgada 

maior celeridade ao deslinde da demanda, tendo encaminhado ao Juízo, na 

oportunidade, os quesitos para serem respondidos pelo expert.Assim, 

ante a necessidade de realização de prova pericial, NOMEIO perita judicial 

na pessoa da DRA. JÉSSICA BISPO BRANDÃO – CRM: 10093 - MT, com 

endereço no Consultório ODONTOMED, na Avenida Rio Branco, nº 658, 

Maracanã, Barra do Bugres/MT, para realização de perícia na parte 

autora, que servirá escrupulosamente, independentemente de 

compromisso.DESIGNO o dia 18 de dezembro de 2018, às 10h30min, para 

realização da perícia médica, no endereço supra. Fixo os honorários 

periciais no importe de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) nos 

termos da Resolução CJF n. 305, de outubro de 2014.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 145295 Nr: 8010-02.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LORINIL RAMOS FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauricio Gomes Amado - 

OAB:11816

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.RECEBO a inicial, pois preenchidos os requisitos dos artigos 

319 e 320 do CPC. DEFIRO o pedido da justiça gratuita, conforme o art. 98, 

CPC e art. 468, CNGC, que poderá ser revogado a qualquer tempo, acaso 

verificado as hipóteses legais.Considerando o pedido de tutela de 

urgência antecipada de caráter antecedente, bem como as condições do 

caso concreto, NOMEIO perita judicial na pessoa da DRA. JÉSSICA BISPO 

BRANDÃO – CRM: 10093 - MT, com endereço no Consultório 

ODONTOMED, na Avenida Rio Branco, nº 658, Maracanã, Barra do 

Bugres/MT, para realização de perícia na parte autora, que servirá 

escrupulosamente, independentemente de compromisso.DESIGNO o dia 19 

de dezembro de 2018, às 15h00min, para realização da perícia médica, no 

endereço supra. Fixo os honorários periciais no importe de R$ 450,00 

(quatrocentos e cinquenta reais) nos termos da Resolução CJF n. 305, de 

outubro de 2014.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 145261 Nr: 7989-26.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: LENILSON JORGE DE FARIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:OAB/MT 12.082, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - 

OAB:17.550/MT, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:12603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.RECEBO a inicial, pois preenchidos os requisitos dos artigos 

319 e 320 do CPC. DEFIRO o pedido da justiça gratuita, conforme o art. 98, 

CPC e art. 468, CNGC, que poderá ser revogado a qualquer tempo, acaso 

verificado as hipóteses legais.Considerando o pedido de tutela de 

urgência antecipada de caráter antecedente, bem como as condições do 

caso concreto, NOMEIO perita judicial na pessoa da DRA. JÉSSICA BISPO 

BRANDÃO – CRM: 10093 - MT, com endereço no Consultório 

ODONTOMED, na Avenida Rio Branco, nº 658, Maracanã, Barra do 

Bugres/MT, para realização de perícia na parte autora, que servirá 

escrupulosamente, independentemente de compromisso.DESIGNO o dia 19 

de dezembro de 2018, às 10h30min, para realização da perícia médica, no 

endereço supra. Fixo os honorários periciais no importe de R$ 450,00 

(quatrocentos e cinquenta reais) nos termos da Resolução CJF n. 305, de 

outubro de 2014.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 145285 Nr: 8002-25.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELCIO MANOEL DE SOUZA NETTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7.622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Compulsando os autos, verifica-se que a autora deixou de instruir a 

exordial com o documento indispensável à propositura da ação, 

notadamente o comprovante de endereço.

Assim, FACULTO à parte autora promover a emenda da inicial, no prazo 

de 15 (quinze) dias, juntando cópia do comprovante de residência emitido 

dentro do prazo de 90 (noventa) dias anteriores à propositura da ação, em 

nome da própria parte autora (art. 320 do CPC), sob pena de indeferimento 

(art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil).

Em caso de juntada de comprovante de endereço em nome de terceira 

pessoa, deverá a parte autora comprovar a relação de parentesco ou 

locatícia/comodato com a aludida pessoa, com os documentos pertinentes.

 Após a emenda da inicial ou o transcurso do prazo, tornem-me os autos 

conclusos.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Barra do Bugres - MT, 27 de novembro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 145263 Nr: 7991-93.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CONRADO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12082/MT, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - 

OAB:17.550/MT, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Compulsando os autos, verifica-se que a autora deixou de instruir a 

exordial com o documento indispensável à propositura da ação, 

notadamente o comprovante de endereço.

Assim, FACULTO à parte autora promover a emenda da inicial, no prazo 

de 15 (quinze) dias, juntando cópia do comprovante de residência emitido 

dentro do prazo de 90 (noventa) dias anteriores à propositura da ação, em 

nome da própria parte autora (art. 320 do CPC), sob pena de indeferimento 

(art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil).

Em caso de juntada de comprovante de endereço em nome de terceira 

pessoa, deverá a parte autora comprovar a relação de parentesco ou 

locatícia/comodato com a aludida pessoa, com os documentos pertinentes.

 Após a emenda da inicial ou o transcurso do prazo, tornem-me os autos 

conclusos.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Barra do Bugres - MT, 27 de novembro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 103653 Nr: 3893-70.2015.811.0008

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUÇARA ALVES DE OLIVEIRA, CANDIDO 

PONCE DA SILVA, CERÂMICA UNIÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENEDITA ROSALINA PEREIRA - 

OAB:MT-3380, JOSELINA LUCIA DOS SANTOS SOUZA - OAB:MT 3493

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, nos termos do artigo 

487, I, do Código de Processo Civil, para DECLARAR a propriedade do 

perímetro de 2.863,86 m² integrantes do imóvel objeto da matrícula 

imobiliária nº13.514 (fl. 64/66) do Cartório de Registro de Imóveis de Barra 

do Bugres/MT em favor da parte requerente.Sem condenação em custas 

ou honorários advocatícios, à vista da ausência de resistência pelos 

requeridos. Aguarde-se o trânsito em julgado. Após, certifique-se e 

arquivem-se os autos, com as baixas e precauções necessárias. 

Havendo recurso voluntário, intime-se a parte adversa para oferecer 

contrarrazões e remetam-se os autos ao E. Tribunal de Justiça, 

consignando as homenagens deste Magistrado.Após o trânsito em 

julgado, expeça-se comunicação ao Tabelionato de Registro de Imóveis 

desta Comarca, para que realizem as averbações necessárias na 

matrícula imobiliária nº 13.514, devendo abrir-se nova matrícula imobiliária 

para o perímetro usucapido, às expensas da empresa requerente.Às 

providências.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Barra do Bugres, 29 de 

novembro de 2018.Silvio Mendonça Ribeiro FilhoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53308 Nr: 4060-29.2011.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE CICERO HELIODORO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, , impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora a fornecer os dados 

bancarios pra a confecção do alvara

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 47187 Nr: 3353-95.2010.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIO PINTO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA 

OAB/MT 9.309 CPF 924.435.911-15 - OAB:9.309, ROQUE PIRES DA 

ROCHA FILHO - OAB:9870

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Proceder a Intimação do advogado Dr HENRIQUE BRAZÃO BARRETO 

SCANTAMBURLO-OAB-SP 293.080, para que faça a devolução do 
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processo, no prazo de 24(vinte e quatro) horas, sob pena de busca e 

apreensão e aplicação das penalidade do art. 234 § 3º do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 46984 Nr: 3150-36.2010.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO JANE DA SILVA CAMPOS, JOSÉ FERREIRA 

CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA 

OAB/MT 9.309 CPF 924.435.911-15 - OAB:9.309, ROQUE PIRES DA 

ROCHA FILHO - OAB:9870

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Proceder a Intimação do advogado Dr HENRIQUE BRAZÃO BARRETO 

SCANTAMBURLO-OAB-SP 293.080, para que faça a devolução do 

processo, no prazo de 24(vinte e quatro) horas, sob pena de busca e 

apreensão e aplicação das penalidade do art. 234 § 3º do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 144736 Nr: 7705-18.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MFDR, MARY ACSAN DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIMUNDO TIAGO FERNANDES SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA -MT. - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 2ª Vara desta Comarca.

 Certifico ainda, que a sessão de conciliação e/ou mediação foi designada 

para o dia 21 de Março de 2019 às 13:30 horas, à realizar-se na Rua João 

Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do Juizado 

Especial, na cidade de Barra do Bugres - MT.

Certifico que faço a remessa dos autos ao Juízo de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 122230 Nr: 2175-67.2017.811.0008

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FADS, AADS, MARIA MADALENA DA SILVA, AFADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIAN ALVES DA SILVA, ARIANE 

CAVALCANTE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 2ª Vara desta Comarca.

 Certifico ainda, que a sessão de conciliação e/ou mediação foi designada 

para o dia 21 de Março de 2019 às 13:00 horas, à realizar-se na Rua João 

Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do Juizado 

Especial, na cidade de Barra do Bugres - MT.

Certifico que faço a remessa dos autos ao Juízo de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 46682 Nr: 2848-07.2010.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESMERALDA JESUS DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauricio de Carvalho - 

OAB:10.052

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO

Ciente do r. acórdão.

1) INTIMEM-SE ambas as partes acerca do retorno dos autos a esta 

comarca, no prazo de 10 (dez) dias.

2) Após, tudo cumprido e nada requerido pelas partes, certifique-se e 

faça os autos conclusos ao MM Juiz. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80222 Nr: 1820-33.2012.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIA VIRGINA DA SILVA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE BRAZÃO BARRETO 

SCANTAMBURLO - OAB:MT - 17366-A, JAIR ROBERTO MARQUES - 

OAB:8.9798.969-B/MT, Jose Carlos Pires Ortega - OAB:14.075-A, 

JULIANO MARQUES RIBERIO - OAB:8.973-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO

Ciente do r. acórdão.

1) INTIMEM-SE ambas as partes acerca do retorno dos autos a esta 

comarca, no prazo de 10 (dez) dias.

2) Após, tudo cumprido e nada requerido pelas partes, certifique-se e 

faça os autos conclusos ao MM Juiz. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 108627 Nr: 922-78.2016.811.0008

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATAÍDE FRANCISCO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mateus Alves Araújo - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marli Guarnieri de Lima - 

OAB:11865

 Proceder a Intimação da advogada Dra MARLI GUARNIERI DE LIMA 

OAB/MT 118651, para que faça a devolução do processo, no prazo de 

24(vinte e quatro) horas, sob pena de busca e apreensão e aplicação das 

penalidade do art. 234 § 3º do NCPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 96927 Nr: 5933-59.2014.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DDSD, AVDDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EGDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAULO ALMEIDA ALVES - 

OAB:13.615 MT

 Proceder a Intimação da advogada Dra MICHELE JULIANA NOCA OAB/MT 

13.615 MT, para que faça a devolução do processo, no prazo de 24(vinte 

e quatro) horas, sob pena de busca e apreensão e aplicação das 

penalidade do art. 234 § 3º do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 139498 Nr: 4212-33.2018.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: M2 COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): 3 IRMÃOS TRANSPORTES E COLHEITA LTDA 

EPP, MARCELO NOGUEIRA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORDANIA BARCELO DA SILVA - 

OAB:19722/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao artigo 162, § 4º do CPC e aos 

Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 28/2007 

todos da CGJ, impulsiono o feito a fim de intimar, via DJE, a parte Autora 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, providenciar o preparo da Carta 

Precatória no Juízo a ser deprecado, após, comprovar através de recibo 

original juntado aos autos, colimando a expedição da missiva requerida 

nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 114351 Nr: 4357-60.2016.811.0008

 AÇÃO: Restauração de Autos->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATAÍDE FRANCISCO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli Guarnieri de Lima - 

OAB:11865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Proceder a Intimação da advogada Dra MARLI GUARNIERI DE LIMA 

OAB/MT 118651, para que faça a devolução do processo, no prazo de 

24(vinte e quatro) horas, sob pena de busca e apreensão e aplicação das 

penalidade do art. 234 § 3º do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 94395 Nr: 3982-30.2014.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON RUFO JUNIOR - 

OAB:8.251-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO BRITO DA CUNHA 

MARANHÃO - OAB:MAT. 1873226

 TERMOS DO ESCRIVÃO

Ciente do r. acórdão.

1) INTIMEM-SE ambas as partes acerca do retorno dos autos a esta 

comarca, no prazo de 10 (dez) dias.

2) Após, tudo cumprido e nada requerido pelas partes, certifique-se e 

faça os autos conclusos ao MM Juiz. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 122289 Nr: 2212-94.2017.811.0008

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT, 

ENERGISA MATOGROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lauro Everson Casasus 

Figueiredo - OAB:MT0006539O

 Proceder a Intimação do advogado Dr Lauro Everson Casasus Figueiredo 

OAB/MT 65.390, para que faça a devolução do processo, no prazo de 

24(vinte e quatro) horas, sob pena de busca e apreensão e aplicação das 

penalidade do art. 234 § 3º do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 95708 Nr: 5007-78.2014.811.0008

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVANA RIBEIRO, SILVIO CANDIDO RIBEIRO, ANDRE 

JULIANO NODARI DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dervil Nodari Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEDIJANE - OAB:, LEDIJANE 

ZANDONADI - OAB:5361, LEDIJANE ZANDONADI - OAB:OAB/MT 5.361

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Proceder a Intimação da advogada Dra LEDJAME ZANDONADI OAB/MT 

5.361, para que faça a devolução do processo, no prazo de 24(vinte e 

quatro) horas, sob pena de busca e apreensão e aplicação das 

penalidade do art. 234 § 3º do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 144797 Nr: 7745-97.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OZEIAS LOURENÇO DE OLIVEIRA, GRDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KESSIA DE AMORIM RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAÍRA MOURA SOARES - 

OAB:13.934

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 2ª Vara desta Comarca.

 Certifico ainda, que a sessão de conciliação e/ou mediação foi designada 

para o dia 14 de Fevereiro de 2019 às 13:00 horas, à realizar-se na Rua 

João Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do 

Juizado Especial, na cidade de Barra do Bugres - MT.

Certifico que faço a remessa dos autos ao Juízo de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 5181 Nr: 1455-33.1999.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATÁLIA FERREIRA CARAN, ESPÓLIO DE 

CARLOS ALBERTO DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE QUINTÃO SAMPAIO - 

OAB:OAB/MT-5363

 Certifico e dou fé que, nesta data, em observância ao artigo 162, §4º do 

CPC e Provimentos 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 28/2008, 

todos da CGJ, impulsiono o feito a fim de intimar o Exequente a 

manifestar-se sobre Carta Precatória devolvida por falta de preparo (fls. 

208/211).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 98328 Nr: 663-20.2015.811.0008

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATAÍDE FRANCISCO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rui de Figueiredo Morais 

Segundo - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marli Guarnieri de Lima - 

OAB:11865

 Proceder a Intimação da advogada Dra MARLI GUARNIERI OAB/MT 

118651, para que faça a devolução do processo, no prazo de 24(vinte e 

quatro) horas, sob pena de busca e apreensão e aplicação das 

penalidade do art. 234 § 3º do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 137770 Nr: 3250-10.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVINA FRANCISCA CAMPOS DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEREMIAS DA CRUZ DIAS - 

OAB:13.326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Proceder a Intimação do advogado Dr Jerenias da Cruz Dias OAB/MT 

13.326, para que faça a devolução do processo, no prazo de 24(vinte e 

quatro) horas, sob pena de busca e apreensão e aplicação das 

penalidade do art. 234 § 3º do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 46849 Nr: 3015-24.2010.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANATALIA DA SILVA BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 9.309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Proceder a Intimação do advogado Dr JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA 

OAB/MT 9.309 CPF 924.435.911-15, para que faça a devolução do 

processo, no prazo de 24(vinte e quatro) horas, sob pena de busca e 

apreensão e aplicação das penalidade do art. 234 § 3º do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85940 Nr: 1745-57.2013.811.0008

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JLC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WPS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli Guarnieri de Lima - 

OAB:11865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marli Guarnieri de Lima - 

OAB:11865

 Proceder a Intimação da advogada Dra MARLI GUARNIERI DE LIMA 

OAB/MT 118651, para que faça a devolução do processo, no prazo de 

24(vinte e quatro) horas, sob pena de busca e apreensão e aplicação das 

penalidade do art. 234 § 3º do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 6205 Nr: 756-08.2000.811.0008

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODOLFO MACHADO BORGES NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, HELOISA 

CHAPADEIRO MACHADO BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA GASPAR NÓBREGA - 

OAB:MT 6211

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SERVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A

 Proceder a Intimação da advogada Dra PATRICIA GASPAR NOBREGA 

OAB-MT 6211, para que faça a devolução do processo, no prazo de 

24(vinte e quatro) horas, sob pena de busca e apreensão e aplicação das 

penalidade do art. 234 § 3º do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 104028 Nr: 19889-79.2013.811.0008

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA HELENA DOMINGOS CONSTANCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO PEREIRA MACHADO - 

OAB:MAT. 1526582

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Galileu Zampieri - 

OAB:11574, GIUSEPPE ZAMPIERI - OAB:10603

 TERMOS DO ESCRIVÃO

Ciente do r. acórdão.

1) INTIMEM-SE ambas as partes acerca do retorno dos autos a esta 

comarca, no prazo de 10 (dez) dias.

2) Após, tudo cumprido e nada requerido pelas partes, certifique-se e 

faça os autos conclusos ao MM Juiz. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 111616 Nr: 2672-18.2016.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JGRS, JACKELINI DA SILVA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON FABRICIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA -MT. - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7.622/MT

 Proceder a Intimação da advogada Dra MICHELE JULIANA NOCA OAB/MT 

13.615 MT, para que faça a devolução do processo, no prazo de 24(vinte 

e quatro) horas, sob pena de busca e apreensão e aplicação das 

penalidade do art. 234 § 3º do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 110472 Nr: 2006-17.2016.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DOS ANJOS SOUZA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12082, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - OAB:17.550/MT, 

WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO

Ciente do r. acórdão.

1) INTIMEM-SE ambas as partes acerca do retorno dos autos a esta 

comarca, no prazo de 10 (dez) dias.

2) Após, tudo cumprido e nada requerido pelas partes, certifique-se e 

faça os autos conclusos ao MM Juiz. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34156 Nr: 390-85.2008.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HILDA DA SILVA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli Guarnieri de Lima - 

OAB:11865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Proceder a Intimação da advogada Dra MARLI GUARNIERI DE LIMA 

OAB/MT 11865, para que faça a devolução do processo, no prazo de 

24(vinte e quatro) horas, sob pena de busca e apreensão e aplicação das 

penalidade do art. 234 § 3º do NCPC.11865

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 38194 Nr: 174-90.2009.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA HELENA DOMINGOS CONSTANCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Galileu Zampieri - OAB:11574, 

NEULA DE FATIMA MIRANDA - OAB:6553/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO

Ciente do r. acórdão.

1) INTIMEM-SE ambas as partes acerca do retorno dos autos a esta 

comarca, no prazo de 10 (dez) dias.

2) Após, tudo cumprido e nada requerido pelas partes, certifique-se e 
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faça os autos conclusos ao MM Juiz. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 90830 Nr: 1097-43.2014.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA DE LIMA NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEREMIAS DA CRUZ DIAS - 

OAB:13.326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO

Ciente do r. acórdão.

1) INTIMEM-SE ambas as partes acerca do retorno dos autos a esta 

comarca, no prazo de 10 (dez) dias.

2) Após, tudo cumprido e nada requerido pelas partes, certifique-se e 

faça os autos conclusos ao MM Juiz. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 47131 Nr: 3297-62.2010.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRENE SANTIAGO DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA 

OAB/MT 9.309 CPF 924.435.911-15 - OAB:9.309, ROQUE PIRES DA 

ROCHA FILHO - OAB:9870

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Proceder a Intimação do advogado Dr HENRIQUE BRAZÃO BARRETO 

SCANTAMBURLO-OAB-SP 293.080, para que faça a devolução do 

processo, no prazo de 24(vinte e quatro) horas, sob pena de busca e 

apreensão e aplicação das penalidade do art. 234 § 3º do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 44103 Nr: 329-59.2010.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Romeu Pastor dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA 

OAB/MT 9.309 CPF 924.435.911-15 - OAB:9.309, MICHELE JULIANA 

NOCA - OAB:7.622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Proceder a Intimação do advogado Dr JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA 

OAB/MT 9.309 CPF 924.435.911-15, para que faça a devolução do 

processo, no prazo de 24(vinte e quatro) horas, sob pena de busca e 

apreensão e aplicação das penalidade do art. 234 § 3º do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 44254 Nr: 480-25.2010.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO PINTO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA 

OAB/MT 9.309 CPF 924.435.911-15 - OAB:9.309, ROQUE PIRES DA 

ROCHA FILHO - OAB:9870

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Proceder a Intimação do advogado Dr JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA 

OAB/MT 9.309 CPF 924.435.911-15, para que faça a devolução do 

processo, no prazo de 24(vinte e quatro) horas, sob pena de busca e 

apreensão e aplicação das penalidade do art. 234 § 3º do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 113521 Nr: 3778-15.2016.811.0008

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MVAOSG, MICHELLE ARAUJO OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCUS VINICIUS SOARES GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA -MT. - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 2ª Vara desta Comarca.

 Certifico ainda, que a sessão de conciliação e/ou mediação foi designada 

para o dia 21 de Março de 2019 às 14:00 horas, à realizar-se na Rua João 

Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do Juizado 

Especial, na cidade de Barra do Bugres - MT.

Certifico que faço a remessa dos autos ao Juízo de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 104521 Nr: 4471-33.2015.811.0008

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSEIAS COSTA, ENEAS PEREIRA COSTA, ELIAS 

PEREIRA COSTA, JULIO CESAR PEREIRA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARMELITA PEREIRA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7.622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Proceder a Intimação da advogada Dra MICHELE JULIANA NOCA OAB/MT 

13.615 MT, para que faça a devolução do processo, no prazo de 24(vinte 

e quatro) horas, sob pena de busca e apreensão e aplicação das 

penalidade do art. 234 § 3º do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52929 Nr: 3682-73.2011.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ISABEL MEDEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEREMIAS DA CRUZ DIAS - 

OAB:13.326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO

Ciente do r. acórdão.

1) INTIMEM-SE ambas as partes acerca do retorno dos autos a esta 

comarca, no prazo de 10 (dez) dias.

2) Após, tudo cumprido e nada requerido pelas partes, certifique-se e 

faça os autos conclusos ao MM Juiz. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 25493 Nr: 1767-62.2006.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAROLINO CEZARIO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO GODA - OAB:7188/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Proceder a Intimação do advogado Dr FABIANO GODA OAB/MT 7188/MT, 

para que faça a devolução do processo N. 25493, no prazo de 24(vinte e 

quatro) horas, sob pena de busca e apreensão e aplicação das 

penalidade do art. 234 § 3º do NCPC.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 124084 Nr: 3257-36.2017.811.0008

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO - SICRED LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelson Rodrigues da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA REGINA MARTINS - 

OAB:34607

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao artigo 162, § 4º do CPC e aos 

Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 28/2007 

todos da CGJ, impulsiono o feito a fim de intimar, via DJE, a parte Autora 

para, no prazo de 5 dias, providenciar o pagamento da diligência do Oficial 

de Justiça, após, comprovar através de recibo original juntado aos autos, 

colimando a expedição e cumprimento de novo mandado de busca e 

apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 4541 Nr: 830-96.1999.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOLFO MACHADO BORGES NETO, 

HELOISA CHAPADEIRO MACHADO BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENING - 

OAB:22.819/PR, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:MT 13.842-A, 

GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - OAB:17980/56.918-MT, 

JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - OAB:19.081-A, MICHELINI 

ZANCHET MIOTTO - OAB:MT/5754, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ CASTRILLO - 

OAB:3990, PATRICIA GASPAR NÓBREGA - OAB:MT 6211

 Proceder a Intimação da advogada Dra PATRICIA GASPAR NOBREGA 

OAB-MT 6211, para que faça a devolução do processo, no prazo de 

24(vinte e quatro) horas, sob pena de busca e apreensão e aplicação das 

penalidade do art. 234 § 3º do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 44859 Nr: 1078-76.2010.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAMIRO ALVES FARIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA 

OAB/MT 9.309 CPF 924.435.911-15 - OAB:9.309, ROQUE PIRES DA 

ROCHA FILHO - OAB:9870

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Proceder a Intimação do advogado Dr JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA 

OAB/MT 9.309 CPF 924.435.911-15, para que faça a devolução do 

processo, no prazo de 24(vinte e quatro) horas, sob pena de busca e 

apreensão e aplicação das penalidade do art. 234 § 3º do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 47128 Nr: 3294-10.2010.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMARO VICENTE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA 

OAB/MT 9.309 CPF 924.435.911-15 - OAB:9.309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Proceder a Intimação do advogado Dr JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA 

OAB/MT 9.309 CPF 924.435.911-15, para que faça a devolução do 

processo, no prazo de 24(vinte e quatro) horas, sob pena de busca e 

apreensão e aplicação das penalidade do art. 234 § 3º do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 49587 Nr: 1024-76.2011.811.0008

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILCC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lauro Everson Casasus 

Figueiredo - OAB:MT0006539O, RAFAEL AUGUSTO DE BRITO - 

OAB:13.631/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiana Nogueira Pereira - 

OAB:OAB/MT 17982

 Proceder a Intimação do advogado Dr Lauro Everson Casasus Figueiredo 

OAB/MT 65.390, para que faça a devolução do processo, no prazo de 

24(vinte e quatro) horas, sob pena de busca e apreensão e aplicação das 

penalidade do art. 234 § 3º do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 91282 Nr: 1490-65.2014.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANGELA NOBRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEDIJANE ZANDONADI - 

OAB:OAB/MT 5.361

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8506-A/MT

 Proceder a Intimação da advogada Dra LEDJAME ZANDONADI OAB/MT 

5.361, para que faça a devolução do processo, no prazo de 24(vinte e 

quatro) horas, sob pena de busca e apreensão e aplicação das 

penalidade do art. 234 § 3º do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 94323 Nr: 3928-64.2014.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE LEMES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE LEOCADIO DE MIRANDA, PATRICIO 

LEMES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON VIEIRA NOIA - 

OAB:10.621/MT, RONEY MARCOS FERREIRA - OAB:OAB/MT 10.316

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Proceder a Intimação do advogado Dr RONEY MARCOS FERREIRA 

OAB/MT 10.316, para que faça a devolução do processo, no prazo de 

24(vinte e quatro) horas, sob pena de busca e apreensão e aplicação das 

penalidade do art. 234 § 3º do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80028 Nr: 1604-72.2012.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO FRANCISCO CORREA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONEY MARCOS FERREIRA - 

OAB:10.316

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:MT/8184-A

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

 Proceder a intimação do advogado da parte autora para manifestar nos 

autos acerca do oficio n. 184, no prazo de 10(dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87813 Nr: 3592-94.2013.811.0008

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103873/12/2018 Página 419 de 948



Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATAÍDE FRANCISCO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli Guarnieri de Lima - 

OAB:11865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Proceder a Intimação da advogada Dra MARLI GUARNIERI DE LIMA 

OAB/MT 118651, para que faça a devolução do processo, no prazo de 

24(vinte e quatro) horas, sob pena de busca e apreensão e aplicação das 

penalidade do art. 234 § 3º do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 47742 Nr: 3905-60.2010.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSMISSORA MATOGROSSENSE DE ENERGIA 

S/A-TME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDER VARGAS NUNES, MARIALVA ALMEIDA 

NUNES, EDSON NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA PEDROSO DIAS DE 

ALMEIDA - OAB:6910/MT, RENATO DE PERBOYRE BONILHA - 

OAB:3844/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX ANDRE FURIA VIANNA - 

OAB:7433

 Ante a necessidade de expedição de nova missiva, impulsiono o feito a 

fim de intimar a parte autora a juntar aos autos o recibo de preparo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 43677 Nr: 3732-70.2009.811.0008

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAUDIR RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEUSDETE PEDRO DE OLIVEIRA - 

OAB:2530/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEDIJANE ZANDONADI - 

OAB:OAB/MT 5.361

 Proceder a Intimação da advogada Dra LEDJAME ZANDONADI OAB/MT 

5.361, para que faça a devolução do processo, no prazo de 24(vinte e 

quatro) horas, sob pena de busca e apreensão e aplicação das 

penalidade do art. 234 § 3º do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35238 Nr: 1622-35.2008.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO ABADE DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli Guarnieri de Lima - 

OAB:11865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Proceder a Intimação da advogada Dra MARLI GUARNIERI DE LIMA 

OAB/MT 118651, para que faça a devolução do processo, no prazo de 

24(vinte e quatro) horas, sob pena de busca e apreensão e aplicação das 

penalidade do art. 234 § 3º do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 47881 Nr: 4041-57.2010.811.0008

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IEDA LÚCIA CAMPOS CORREIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL RODRIGUES LINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lauro Everson Casasus 

Figueiredo - OAB:MT0006539O, RAFAEL AUGUSTO DE BRITO - 

OAB:13.631/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON SILVA DE CAMARGO - 

OAB:2054, Fabiana Nogueira Pereira - OAB:OAB/MT 17982

 Proceder a Intimação do advogado Dr Lauro Everson Casasus Figueiredo 

OAB/MT 65.390, para que faça a devolução do processo, no prazo de 

24(vinte e quatro) horas, sob pena de busca e apreensão e aplicação das 

penalidade do art. 234 § 3º do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 90546 Nr: 843-70.2014.811.0008

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIDERGAS TRANSPORTE, COMERCIO E DISTRIBUIDORA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA GONÇALINA DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAQUEL DREYER - OAB:8413/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ HUMBERTO 

DAMASCENA - OAB:4846

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

 Nos termos da legislação vigente e Provimento, certifico que o requerido 

apresentou manifestação no prazo legal. Sendo assim, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora para querendo apresente 

impugnação à manifestação ofertada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 132869 Nr: 197-21.2018.811.0008

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HILARIO SANDRI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENJAMIM ARDOINO SANDRI, ACACIO 

SANDRI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lauro Everson Casasus 

Figueiredo - OAB:MT0006539O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 1. Defiro o pedido de fls. 22, posto que concedo prazo de 15 (quinze) 

dias para que a parte inventariante apresente nos autos as primeiras 

declarações.

 2. Apresentada as primeiras declarações, cumpra-se in totum a r. decisão 

de fls. 119.

3. Decorrido o prazo assinalado no item 1 sem manifestação da parte 

inventariante, certifique-se e remetam-se os autos ao arquivo, 

independentemente de nova conclusão.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 108747 Nr: 1007-64.2016.811.0008

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DALVA TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANDERLEI PESSA SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 Ante a manifestação de fls. 35/37, intime-se a parte inventariante para 

manifestar no prazo de 15 (quinze) dias.

 Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público para manifestar-se no 

prazo legal.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 54016 Nr: 222-44.2012.811.0008
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A - NOVA OLIMPIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivanete Pereira da Costa, Ivanete Pereira da 

Costa -ME, EZEQUIAS DE SOUZA FORTUNATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:65216, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - 

OAB:OAB/MT 16691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO DE MELLO - 

OAB:13188-B-MT

 Vistos,

 1. Defiro o pedido de fls. 125, posto que concedo prazo de 15 (quinze) 

dias para que a parte exequente manifeste-se nos autos, sob pena de 

arquivamento.

2 Decorrido o prazo assinalado, sem manifestação da parte exequente, 

certifique-se e remetam-se os autos ao arquivo, independentemente de 

nova conclusão.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 30285 Nr: 1957-88.2007.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIVALDO CARLOS DA SILVA VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA BEATRIZ CORRÊA DA 

COSTA S. SOARES - OAB:SUBPROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 Intime-se a parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar quanto ao bloqueio de numerários de fls. 21/22, sob pena de 

preclusão.

 Após, volvam-me os autos conclusos para análise do pedido de fls. 26.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 44738 Nr: 957-48.2010.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMAURY PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO POSTO PORTAL DA AMAZÔNIA LTDA, 

BRADESCO SEGUROS AUTO FROTA - RE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALILA ANDRADE ABRANTES DE 

SALES - OAB:15.497-MT, LUCILA CRISTINA PIEDADE PRESTES 

CAPATTO - OAB:MT-8962

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agenor Roberto Catoci 

Barbosa - OAB:318-A/RO, Gleice Regina Stein - OAB:3577/RO

 Vistos,

 1. Intime-se a parte devedora, para que no prazo de 15 (quinze) dias 

efetue o pagamento do valor do débito, ou comprovar que já o fez, sob 

pena de incidência de multa de 10 % (dez por cento), nos termos do art. 

523, §1º do Código de Processo Civil.

2. Findo prazo, o que deverá ser certificado nos autos, intime-se a parte 

exequente, para querendo, requerer o que entender de direito.

 3. Cumpra-se.

4. Às Providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 137813 Nr: 3272-68.2018.811.0008

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: WANDERSON VINICIUS DA SILVA ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LETICIA WALKR DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUANA PRICILA BICUDO RINALDI 

- OAB:21481/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE CARLOS PEREIRA - 

OAB:11810

 Vistos;

1. Trata-se de AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO 

ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS C/C OFERTA DE AÇIMENTOS, GUARDA 

E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS proposta por WANDERSON VENICIUS 

SILVA DE ANDRADE em face de LETÍCIA WALKR DOS SANTOS 

(qualificados nos autos).

2. A inicial veio instruída com os documentos de fls. 16/35. Em despacho 

inaugural fora determinada à citação da parte requerida, bem como 

designada audiência de conciliação. (fls. 36).

3. Às fls. 48/48-vº, as partes entabularam acordo, requerendo sua 

homologação.

4. Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

5. Embora sejam de fato e de direito as questões postas a exame, a rigor, 

não demandam a realização de qualquer outra prova, sendo, pois, 

suficientes as até aqui produzidas, daí por que passo a julgar 

antecipadamente o presente feito, conforme preceitua o artigo 355, I, do 

Código de Processo Civil.

6. Estando as partes bem representadas, existindo concordância quanto 

ao reconhecimento e dissolução da união estável, bem como partilha de 

bens, ao direito de visita e exercício de guarda dos infantes, alternativa 

não resta senão o deferimento do pedido de homologação, nos termos do 

art. 487, inc. III, alínea b, do Código de Processo Civil.

7. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na 

exordial, pelo que, homologo, por sentença, para que surta seus efeitos, o 

acordo celebrado entre as partes, extinguindo-se o presente feito, com 

julgamento do mérito, nos termos do artigo 487, inc. III, alínea b, do Código 

de Processo Civil.

8. Sem condenação em custas e honorários, vez que o feito tramita sob o 

pálio da justiça gratuita.

9. Intimem-se as partes acerca da sentença prolatada.

10. Notifique-se o representante do Parquet.

11. Com o trânsito em julgado, procedidas às anotações de estilo, 

arquivem-se os autos.

12. Expeça-se o necessário.

P.R.I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 123231 Nr: 2736-91.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA HELENA DE ARAUJO BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL 

DOS SERVIDORES DE B. DO BUGRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gláucio Araújo de Souza - 

OAB:13599

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS RAIMUNDO ESTEVES 

- OAB:7255/MT

 Vistos,

1. Trata-se de Embargos De Declaração opostos por Maria Helena de 

Araújo Batista, em síntese, contradição na r. sentença de fls. 46.

 2. Vieram-me os autos conclusos.

É o sucinto relato. Decido.

3. Compulsando os autos, verifico que inexistem as omissões ou 

contradições no tocante a análise explicitada no comando judicial 

invectivado, posto que foram devidamente sopesados neste os aspectos 

pertinentes da controvérsia relativos à estirpe de provimento exarado, 

consoante os elementos de convicção insertos na liça.

 4. Quanto à pretendida reconsideração para revisão da decisão 

embargada se revela despicienda, pois se trata de modificação possível 

apenas por via do recurso adequado.

5. Isto posto, conheço dos presentes embargos, mas os rejeito, por 

entender inexistentes na espécie, as hipóteses legalmente admitidas para 

o manejo destes (obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão), ex 

vi do disposto no artigo 1022, do NCPC, devendo permanecer o comando 

judicial atacado tal como está lançado.

6. Registre-se, por oportuno, que a parte autora, apesar de devidamente 

intimada, deixou de comparecer à audiência de conciliação designada pelo 

Juízo (fls. 44), bem como não justificou ausência, mesmo devidamente 

intimada (fls. 45), dessa forma, por se tratar de ato atentatório à dignidade 

da justiça, aplico multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, nos 

termos do §8° do inciso II do artigo 334 do Código de Processo Civil, 

devendo ser paga no prazo de 15 (quinze) dias.

 7. Intime-se.
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8. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 111616 Nr: 2672-18.2016.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JGRS, JACKELINI DA SILVA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON FABRICIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA -MT. - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7.622/MT

 Vistos.

Processe-se em segredo de justiça (NCPC, art. 189, II).

Defiro os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita.

Designo AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO para o dia 01/09/2016, às 16 horas 

e 10 minutos, a ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos, 

localizado na Rua João Custódio da Silva, nº 404, Jardim Maracanã, Barra 

do Bugres (local onde funciona o Juizado Especial, conhecido 

popularmente por “Forinho”).

Intime-se o autor para a audiência na pessoa de seu Advogado (artigo 

334, § 3º, do CPC).

Cite-se o requerido com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da data da 

audiência, cientificando-o de que poderá apresentar contestação nos 

casos e formas previstas no artigo 335 do CPC.

Advirta-se as partes que o não comparecimento injustificado do autor ou 

do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado, alertando-as, ainda, de que deverão estar 

acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos (artigo 334, § 

8º e 9º, do CPC).

Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

 Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 116626 Nr: 5753-72.2016.811.0008

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA INES REGINATTO BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE LEANDRO BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GRACIELLE RAMOS 

REGAGNAN - OAB:257654

 Vistos.

Considerando a justificativa apresentada pelo requerido, defiro pedido 

para designação de nova data para AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO para o 

dia 01/06/2017, às 12 horas e 30 minutos, a ser realizada no Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, localizado na Rua João 

Custódio da Silva, nº 404, Jardim Maracanã, Barra do Bugres (local onde 

funciona o Juizado Especial, conhecido popularmente por “Forinho”).

Advirtam-se as partes que o não comparecimento injustificado do autor ou 

do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado, alertando-as, ainda, de que deverão estar 

acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos (artigo 334, § 

8º e 9º, do CPC).

Às providências. Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 94914 Nr: 4431-85.2014.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PATRICIA CAPRIOLI GONÇALVES, LUCIANE MARIA 

VOLLMER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO BORGES DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANE MARIA VOLLMER - 

OAB:14.540, Patricia Capriolli Goncalves - OAB:MT-0012855O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Neves de Oliveira - 

OAB:15.311

 Vistos,

 1. Ante a manifestação de fls. 140, intime-se a parte executada para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento do valor do débito, ou 

comprove que já o fez, sob pena de incidência de multa de 10 % (dez por 

cento), nos termos do art. 523, §1º do Código de Processo Civil.

2. Findo prazo, o que deverá ser certificado nos autos, intime-se a parte 

exequente, para querendo, requerer o que entender de direito.

 3. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 127800 Nr: 5256-24.2017.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZILDA DA SILVA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSELINA LUCIA DOS SANTOS 

SOUZA - OAB:MT 3493

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A

 Vistos,

Ante as informações contidas no Malote Digital nº 81120183801636, 

noticiando que fora proferida decisão pela Instância Superior no Recurso 

Extraordinário n. 632.2012/SP, donde o Relator Ministro Gilmar Mendes, 

determinou a suspensão das demandas que debatem o objeto dos autos 

em análise, e, em seu cumprimento, determino que os presentes autos 

permaneçam em cartório até o julgamento final do referido expediente.

Após, conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 139981 Nr: 4554-44.2018.811.0008

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO OLIVEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO DOS SANTOS ALVES 

- OAB:20853-A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, nesta data, em cumprimento ao artigo 152, VI, do 

CPC e aos Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 

28/2007 todos da CGJ, encaminho os autos ao DJE a fim de intimar o 

advogado da parte Autora para, no prazo de 05 dias, manifestar-se 

quanto ao mandado do oficial de justiça de fl. 34.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 116626 Nr: 5753-72.2016.811.0008

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA INES REGINATTO BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE LEANDRO BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GRACIELLE RAMOS 

REGAGNAN - OAB:257654

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

Nos termos da legislação vigente e Provimento, certifico que o requerente 

interpôs recurso de apelação no prazo legal. Sendo assim, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte requerida para querendo 

apresente as contrarrazões à apelação.

3ª Vara
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Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 145361 Nr: 8047-29.2018.811.0008

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALLYSON DAVIDH SILVA DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONEY MARCOS FERREIRA - 

OAB:OAB/MT 10.316

 ou parcelamento do valor.Sabido que a ‘pobreza’ que a lei alude não é a 

indigência, nem a necessidade de mendicância, mas a falta de recursos 

para prestar fiança sem que se acarrete sacrifícios ou privações 

referentes ao sustento do próprio acusado e de sua família. Se o indiciado 

é juridicamente pobre, é inexigível a fiança .Na linha da teoria dos poderes 

implícitos, se é dado ao Estado Juiz isentar a fiança, com igual razão 

possível fixá-la aquém do mínimo legal já estabelecido no presente feito, de 

modo que fixa-se a fiança no patamar de R$ 1.000,00 (um mil 

reais).Intime-se pela via mais célere para recolhimento, tudo certificando 

nos autos e, RECOLHIDA A FIANÇA, expeça-se alvará de soltura 

observando as seguintes determinações:(a) compromisso de 

comparecimento a todos os atos do processo; (b) não ausentar-se da 

Comarca sem prévia ciência deste juízo; (c) não praticar infração penal; 

(d) proibição de acesso ou frequência a bares, boates para evitar o risco 

de novas infrações; (e) manter o endereço atualizado, sob pena do 

processo seguir sem sua presença, se no caso de mudança de 

residência, não comunicar o novo endereço ao Juízo, nos termo do art. 

367 do CPP; (f) comparecer mensalmente em Juízo, além de cumprir as 

demais cautelares diversas da prisão, sob pena de sobrevir decreto de 

preventiva.Recolhido o respectivo valor, expeça-se alvará de soltura, 

levando a efeito se por outro motivo não estiver preso.Conste do alvará as 

medidas cautelares fixadas com a advertência de que o descumprimento 

pode ensejar nova segregação cautelar.Feitas as necessárias anotações 

e comunicações, arquivem-se.SERVE CÓPIA DA PRESENTE COMO 

MANDADO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 101125 Nr: 2325-19.2015.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ GUSTAVO DE SOUZA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARDONIL M.GONZALEZ 

JUNIOR - OAB:13945

 Posto isso, com espeque no art. 107, inciso IV c/c arts. 109, inciso VI do 

Código Penal, declara-se extinta a punibilidade do acusado Luiz Gustavo 

de Souza Alves porquanto caracterizada prescrição da pretensão punitiva 

em relação tão somente ao delito tipificado no art. 307 do CPB. Ciência ao 

MPE.O presente feito terá regular curso em relação às demais imputações, 

quais sejam, arts. 297 e 299 c.c 29 e 71 do CPB.III- Em complemento à 

decisão de fls. 309/10, na forma do art. 265 do CPP, reitere-se a intimação 

à Defesa constituída do acusado para que apresente memorial no prazo 

de 72h (setenta e duas horas).Em caso de nova inércia, a multa vai desde 

logo fixada em 10 (dez) salários mínimos e, desde logo, oficie-se à 

Fazenda Pública Estadual para inscrição da multa em dívida ativa.Intime-se 

e se cumpra. (...) Em complemento à decisão de fls. 309/10, na forma do 

art. 265 do CPP, reitere-se a intimação à Defesa constituída do acusado 

para que apresente memorial no prazo de 72h (setenta e duas horas). Em 

caso de nova inércia, a multa vai desde logo fixada em 10 (dez) salários 

mínimos e, desde logo, oficie-se à Fazenda Pública Estadual para inscrição 

da multa em dívida ativa.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000794-70.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA INACIA DE SANTANA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES (RÉU)

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO PROCESSO 

n. 1000794-70.2018.8.11.0008 Valor da causa: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: 

[OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER]->PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) 

POLO ATIVO: Nome: MARINA INACIA DE SANTANA Endereço: avenida 

tiradentes, 1007, maracanã, BARRA DO BUGRES - MT - CEP: 78390-000 

POLO PASSIVO: Nome: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES Endereço: 

desconhecido Nome: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

Endereço: desconhecido FINALIDADE: O presente expediente tem por 

finalidade intimação de Vossa Senhoria, para cumprir a liminar deferida 

nos autos do processo acima identificado, nos termos da decisão e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento. LIMINAR: Fornecer a paciente 

MARINA INACIA DE SANTANA ,no prazo de 05 (cinco) dias, forneça os 

medicamentos pleiteados pela requerente, na forma e dosagem prescritas 

pelo médico responsável, sob pena do bloqueio de verbas públicas.Nos 

termos do Enunciado I do XIII Encontro de Cuiabá, ADVERTÊNCIAS À 

PARTE: 1. O prazo é contado a partir do dia útil seguinte à consulta ao teor 

da citação ou da intimação, ou ao término do prazo para que a consulta se 

dê (art. 231, V, do CPC). Barra do Bugres/MT , 30 de novembro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) Maria Ap. Ramos Santana Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000539-49.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA RODRIGUES MONCAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA OAB - MT16261/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes da 

sentença Id do documento 16632351 - Vistos etc. Trata-se de 

Cumprimento de Sentença proposta por JULIANA RODRIGUES MONÇÃO, 

em face de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, 

todos qualificados nos autos. A execução foi recebida no Id.14714026, 

determinando a intimação da executada. Devidamente intimada, a 
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executada compareceu informando o cumpr imento da 

obrigação/condenação (Id.16009753). É a síntese do necessário.DECIDO. 

Pois bem, em consequência, pelo exposto, JULGO EXTINTO o feito, nos 

termos do artigo 924, II, c/c artigo 925, do Novo Código de Processo Civil. 

Sem custas. Expeça-se o alvará para levantamento dos valores em favor 

da exequente, observando os dados bancários informados no Id. 

11742654. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. . O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Maria Ap. 

Ramos Santana -Gestora Judiciária Substituta. Mat;3321.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000539-49.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA RODRIGUES MONCAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA OAB - MT16261/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes da 

sentença Id do documento 16632351 - Vistos etc. Trata-se de 

Cumprimento de Sentença proposta por JULIANA RODRIGUES MONÇÃO, 

em face de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, 

todos qualificados nos autos. A execução foi recebida no Id.14714026, 

determinando a intimação da executada. Devidamente intimada, a 

executada compareceu informando o cumpr imento da 

obrigação/condenação (Id.16009753). É a síntese do necessário.DECIDO. 

Pois bem, em consequência, pelo exposto, JULGO EXTINTO o feito, nos 

termos do artigo 924, II, c/c artigo 925, do Novo Código de Processo Civil. 

Sem custas. Expeça-se o alvará para levantamento dos valores em favor 

da exequente, observando os dados bancários informados no Id. 

11742654. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. . O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Maria Ap. 

Ramos Santana -Gestora Judiciária Substituta. Mat;3321.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000829-30.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

AMARILDO FERREIRA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte 

RECLAMANTE do Ato Ordinatório ID do documento 16788637. "ATO 

ORDINATÓRIO. Nos termos do Provimento nº 55/2007/CGJ, da Legislação 

vigente e Ordem de Serviço Nº 002/2017, impulsiono estes autos com a 

finalidade de INTIMAR a parte Reclamante para emendar a inicial a fim de 

apresentar o ponto de referência e telefone em caso de endereço sem 

número e comprovante de endereço no nome próprio ou comprove relação 

de parentesco ou locatícia/comodato com a aludida pessoa, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de extinção". O processo está integralmente 

disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Paulo Roberto Martins da 

Silva - Estagiário - Mat. 25847.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000084-50.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURO EVERSON CASASUS FIGUEIREDO OAB - MT0006539A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte autora para 

tomar conhecimento do transitou em julgado da sentença . O processo 

está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Maria Ap. 

Ramos Santana -Gestora Judiciária Substituta. Mat;3321.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000271-58.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

WEMERSON ANTONIO SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERSON ALVES CAMPOS OAB - MT24520/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALOISIO JOSE TERTO DA SILVA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO BUGRES JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL MANDADO DE 

INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM. JUIZ DE DIREITO 

SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO PROCESSO n. 

1000271-58.2018.8.11.0008 Valor da causa: R$ 12.406,45 ESPÉCIE: 

[ACIDENTE DE TRÂNSITO, ACIDENTE DE TRÂNSITO]->PETIÇÃO (241) 

POLO ATIVO: Nome: WEMERSON ANTONIO SANTANA Endereço: 

AVENIDA CARLOS BEZERRA, Nº 858 – E, (Próximo ao bar da Edite), 

Bairro OURO VERDE, na cidade de NOVA OLÍMPIA – MT, CEP 78.370 - 000 

POLO PASSIVO: Nome: ALOISIO JOSE TERTO DA SILVA Endereço: RUA 

ANSELMO EDUARDO PASSARELO, 742, S, JARDIM ITAMARATI, NOVA 

OLÍMPIA - MT - CEP: 78370-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO 

POLO ATIVO, acima qualificada, para comparecer à audiência de 

CONCILIAÇÃO designada, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Audiência de 

conciliação 2 - J.E.C.C. B. DO BUGRES Data: 18/12/2018 Hora: 13:40. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Nessa audiência as partes deverão se fazer 

acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em 

que será buscada a composição entre as partes. A ausência injustificada 

de qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do 

§8º, ambos do art. 334, do CPC. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos 

termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e intimações, 

independentemente de autorização judicial, poderão realizar-se no período 

de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 

20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 

2. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo expressamente 

determinado, os mandados deverão estar cumpridos no prazo máximo de 

(10) dez dias. (Para mandados de audiência) Nos termos do art. 373 da 

CNGC, nos casos de intimação para audiência, os mandados serão 

devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas úteis antes da data designada, 

salvo deliberação em contrário. Barra do Bugres - MT, 30 de novembro de 

2018. MARIA APARECIDA RAMOS SANTANA (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 
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expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000830-15.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

AMARILDO FERREIRA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte 

RECLAMANTE do Ato Ordinatório ID do documento 16793878. "ATO 

ORDINATÓRIO. Nos termos do Provimento nº 55/2007/CGJ, da Legislação 

vigente e Ordem de Serviço Nº 002/2017, impulsiono estes autos com a 

finalidade de INTIMAR a parte Reclamante para emendar a inicial a fim de 

apresentar o ponto de referência e telefone em caso de endereço sem 

número e comprovante de endereço no nome próprio ou comprove relação 

de parentesco ou locatícia/comodato com a aludida pessoa, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de extinção". O processo está integralmente 

disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Paulo Roberto Martins da 

Silva - Estagiário - Mat. 25847.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000831-97.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON COMUNELLO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER JOSE ALVES OAB - MT24709/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO JOSE DE SOUZA (REQUERIDO)

PAGHIPER SERVI?OS ONLINE EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO BUGRES JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL CARTA DE 

INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM. JUIZ DE 

DIREITO SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO PROCESSO n. 

1000831-97.2018.8.11.0008 Valor da causa: R$ 15.000,00 ESPÉCIE: 

[ABATIMENTO PROPORCIONAL DO PREÇO]->PETIÇÃO (241) POLO ATIVO: 

Nome: ANDERSON COMUNELLO RODRIGUES Endereço: Rui Barbosa, 39, 

São Raimundo, BARRA DO BUGRES - MT - CEP: 78390-000 POLO 

PASSIVO: Nome: PAGHIPER SERVI?OS ONLINE EIRELI - ME Endereço: RUA 

JOÃO WINCHE, 533, JARDIM DAS NAÇÕES, PARANAVAÍ - PR - CEP: 

87703-526 Nome: RICARDO JOSE DE SOUZA Endereço: RUA ÁLVARES 

LOBO, 250, JARDIM DOM BOSCO, SÃO PAULO - SP - CEP: 04757-005 

Senhor(a): ANDERSON COMUNELLO RODRIGUES A presente carta, 

referente ao processo acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria, na qualidade de polo ativo, para COMPARECER À 

AUDIÊNCIA DESIGNADA, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

documento. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Audiência de 

conciliação 2 - J.E.C.C. B. DO BUGRES Data: 18/12/2018 Hora: 14:00. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo à audiência designada, 

ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de 

prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de confissão, 

presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do 

CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento 

deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a 

parte que der causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e 

§§ do CPC). 3. As partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

Barra do Bugres - MT, 30 de novembro de 2018. MARIA APARECIDA 

RAMOS SANTANA (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000835-37.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

IGOR FERREIRA MENDES (REQUERENTE)

DANIELA DO CARMO OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO BARRETO TAVARES OAB - MT0015363A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AÉREAS S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO BUGRES JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL CARTA DE 

INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM. JUIZ DE 

DIREITO SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO PROCESSO n. 

1000835-37.2018.8.11.0008 Valor da causa: R$ 38.160,00 ESPÉCIE: 

[ATRASO DE VÔO]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

POLO ATIVO: Nome: IGOR FERREIRA MENDES Endereço: RUA 4, 140, 

JARDIM IMPERIAL, BARRA DO BUGRES - MT - CEP: 78390-000 Nome: 

DANIELA DO CARMO OLIVEIRA Endereço: RUA H, 140, JARDIM IMPERIAL, 

BARRA DO BUGRES - MT - CEP: 78390-000 POLO PASSIVO: Nome: GOL 

LINHAS AÉREAS S.A. Endereço: AVENIDA VINTE DE JANEIRO, 2 andar, 

nível 15,55, entre os eixos 10-12/E-G, S, GALEÃO, RIO DE JANEIRO - RJ - 

CEP: 21941-570 Senhor(a): IGOR FERREIRA MENDES e outros A presente 

carta, referente ao processo acima identificado, tem por finalidade A 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de polo ativo, para 

COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, conforme despacho e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Sala: Audiência de conciliação 2 - J.E.C.C. B. DO BUGRES 

Data: 17/12/2018 Hora: 16:20. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não 

comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e recusando-se 

a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica 

sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra 

ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. As eventuais justificativas de 

impossibilidade de comparecimento deverão ser apresentadas até a 

abertura da audiência, respondendo a parte que der causa ao adiamento 

pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). 3. As partes deverão 

se fazer acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, 

oportunidade em que será buscada a composição entre as partes. A 

ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a aplicação de 

multa, nos termos do §8º, ambos do art. 334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, 

s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Barra do Bugres - MT, 30 de novembro de 

2018. MARIA APARECIDA RAMOS SANTANA (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 
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Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000842-29.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA DE LIMA MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO GOMES DALLAZEM OAB - MT23411/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DO SOCORRO CONCEICAO MAXIMO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO BUGRES JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL CARTA DE 

INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM. JUIZ DE DIREITO 

SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO PROCESSO n. 

1000842-29.2018.8.11.0008 Valor da causa: R$ 30.000,00 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: ANA CLAUDIA DE LIMA MELO 

Endereço: RUA ESPIRITO SANTO, 66, EM FRENTE A DISTRIBUIDORA DO 

GIL, CENTRO, NOVA OLÍMPIA - MT - CEP: 78370-000 POLO PASSIVO: 

Nome: MARIA DO SOCORRO CONCEICAO MAXIMO Endereço: Rua C, 

quadra 12, casa 4, Casa da Usina Itamarati, Rino, NOVA OLÍMPIA - MT - 

CEP: 78370-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, 

acima qualificada, para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO 

designada, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Audiência de conciliação 2 - 

J.E.C.C. B. DO BUGRES Data: 17/12/2018 Hora: 16:40. ADVERTÊNCIAS À 

PARTE: 1. Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar de 

seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada 

a composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, 

do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de 

audiência) Nos termos do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para 

audiência, os mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas 

úteis antes da data designada, salvo deliberação em contrário. Barra do 

Bugres - MT, 30 de novembro de 2018. MARIA APARECIDA RAMOS 

SANTANA (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000370-28.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS OLIVEIRA SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADAO NOEL DAS NEVES E SILVA OAB - MT0015703A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO BUGRES JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL MANDADO DE 

INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM. JUIZ DE DIREITO 

SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO PROCESSO n. 

1000370-28.2018.8.11.0008 Valor da causa: R$ 8.000,00 ESPÉCIE: 

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: LUCAS OLIVEIRA SANTANA Endereço: Rua Maria Izabel de Jesus, 

938-S, Rua 26, Jardim Itamaratí, NOVA OLÍMPIA - MT - CEP: 78370-000 

POLO PASSIVO: Nome: NATURA COSMÉTICOS S.A Endereço: AVENIDA 

ALEXANDRE COLARES, 1188, Bloco Apoio, Bloco C, Bloco A, Salas A1 - 

A6, PARQUE ANHANGÜERA, SÃO PAULO - SP - CEP: 05106-000 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificada, 

para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada, conforme 

despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste mandado. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Sala: Audiência de conciliação 2 - J.E.C.C. B. DO BUGRES 

Data: 18/12/2018 Hora: 14:20. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Nessa 

audiência as partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, 

do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de 

audiência) Nos termos do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para 

audiência, os mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas 

úteis antes da data designada, salvo deliberação em contrário. Barra do 

Bugres - MT, 30 de novembro de 2018. MARIA APARECIDA RAMOS 

SANTANA (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 
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https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000441-98.2016.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS TAVARES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI OAB - MT14864/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRIGORIFICO VALE DO BUGRES LTDA - ME (EXECUTADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte exequente 

para para manifestar-se no prazo de 15(quinze) dias sobre a penhora . O 

processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Maria 

Ap. Ramos Santana -Gestora Judiciária Substituta. Mat;3321.

Citação

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000794-70.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA INACIA DE SANTANA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES (RÉU)

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES CITAÇÃO 

POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO PROCESSO n. 

1000794-70.2018.8.11.0008 Valor da causa: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: 

[OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER]->PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) 

POLO ATIVO: Nome: MARINA INACIA DE SANTANA Endereço: avenida 

tiradentes, 1007, maracanã, BARRA DO BUGRES - MT - CEP: 78390-000 

POLO PASSIVO: Nome: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES Endereço: 

desconhecido Nome: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

Endereço: desconhecido FINALIDADE: O presente expediente tem por 

finalidade citação de Vossa Senhoria,para responder a ação, caso queira, 

conforme despacho, petição inicial e documentos anexados ao processo 

judicial eletrônico. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para contestação 

é de 15 (quinze) dias, contados a partir do dia útil seguinte à consulta ao 

teor da citação ou da intimação, ou ao término do prazo para que a 

consulta se dê (art. 231, V, do CPC). 2. Não sendo contestada a ação, o 

réu será considerado revel e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, do CPC). Os prazos contra o 

revel que não tenha advogado constituído nos autos contarão da data da 

publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 

3. A contestação deverá ser assinada por advogado ou por defensor 

público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de réu (s) patrocinado 

pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou Escritórios de Prática Jurídica 

das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 CPC) e caso o requerido seja a 

Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o Ministério Público (art. 186 do 

CPC). Barra do Bugres/MT , 30 de novembro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Maria Ap. Ramos Santana Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000693-33.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

MAXSUEL PEREIRA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAXSUEL PEREIRA DA CRUZ OAB - RO5746 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES SENTENÇA Processo: 

1000693-33.2018.8.11.0008. REQUERENTE: MAXSUEL PEREIRA DA CRUZ 

REQUERIDO: SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA Vistos etc. Relatório 

dispensado, ex vi do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. DECIDO. Considerando a 

manifestação de vontade das partes exarada conjuntamente, 

HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

judicial celebrado entre as partes, juntado no Id. 16346218. Em 

consequência, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO, COM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, III, b, do Código de Processo Civil e 

artigo 22, parágrafo único, da Lei 9.099/95. Sem custas e, oportunamente, 

ARQUIVE-SE, dando-se baixa na Distribuição. Publique-se. Intimem-se. 

CUMPRA-SE. Barra do Bugres, 29 de novembro de 2018. Silvio Mendonça 

Ribeiro Filho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000407-55.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

JUNQUEIRA MATERIAIS E CONSTRUCAO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL AUGUSTO DE BRITO OAB - MT0013631A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIETE MOURA RIBAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES SENTENÇA Processo: 

1000407-55.2018.8.11.0008. REQUERENTE: JUNQUEIRA MATERIAIS E 

CONSTRUCAO LTDA - ME REQUERIDO: ELIETE MOURA RIBAS Vistos etc. 
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Relatório dispensado, ex vi do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. DECIDO. 

Considerando a manifestação de vontade das partes exarada 

conjuntamente, HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o acordo judicial celebrado entre as partes em audiência, juntado 

no Id. 15801566. Em consequência, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO, 

COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, III, b, do Código 

de Processo Civil e artigo 22, parágrafo único, da Lei 9.099/95. Sem 

custas e, oportunamente, ARQUIVE-SE, dando-se baixa na Distribuição. 

Publique-se. Intimem-se. CUMPRA-SE. Barra do Bugres, 29 de novembro 

de 2018. Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

Comarca de Campo Novo do Parecis

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 33660 Nr: 424-60.2010.811.0050

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EBTE- EMPRESA BRASILEIRA DE TRANSMISSÃO DE 

ENERGIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUARIA AGUA AZUL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRÍCIO TORBAY GORAYEB - 

OAB:6.351 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA FABIANA HERMANN 

ZAGOTTO CONSALTER - OAB:25.009/PR, EWERTON SOLER 

CONSALTER - OAB:24858/PR, TATIANA MESSIAS DA SILVA - 

OAB:31.914 OAB/PR

 Tendo em vista que o acordo de fls. 277/278 encontra-se devidamente 

homologado às fls. 287, determino a expedição de ofício para ser dada 

baixas indicadas às fls. 213. Atente-se a Secretaria para elaborar o ofício 

da forma correta, haja vista que no ofício de fls. 329 estão faltando as 

matrículas n. 698, 699 e 945, ao passo que a matrícula n. 954 não faz 

parte do acordo. Cumpra-se e, em seguida, arquive-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 93370 Nr: 3809-69.2017.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDCL, ÁDCL, JAKELINE COSTA DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE ALVES THEODORO DE 

MORAES - OAB:11.950/MT, MARIA ROSEMAR BURATTI - 

OAB:16031-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 20.Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do CPC, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL para condenar o INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS ao pagamento mensal aos requerentes 

do benefício pensão por morte, devido desde o dia 22.05.2017 (data do 

óbito), observado prazo prescricional quinquenal, devendo ser rateada 

entre os beneficiários nos termos do art.77 da Lei 8.213/91.21.Deverá 

incidir sobre os valores a atualização monetária pelo IPCA a partir de cada 

parcela e juros de mora de acordo com o índice oficial de remuneração 

básica da caderneta de poupança, a forma do art.1º-F, da Lei 9.494/97 

com redação dada pela Lei 11.960/09, em consonância com a tese de 

Repercussão Geral Tema 810 (RE 870947) de 20.09.2017.22.Condeno a 

parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro no 

percentual de 20% (vinte por cento) (art.85, §3º, I do CPC) sobre as 

parcelas vencidas até a prolação da sentença, nos termos do Enunciado 

111 do STJ. Condeno, ainda, a parte requerida ao pagamento de custas, 

nos termos do Enunciado 178 do STJ.23.Deixo de remeter os autos ao 

Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, tendo em vista que o 

direito controvertido não excede a 1000 (mil) salários mínimos, art. 496, § 

3º, I do CPC.24.P. I.C.25.Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 98403 Nr: 1308-11.2018.811.0050

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SCDS, SCT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): SUZAMAR CAMPELO DA SILVA, Cpf: 

91698618115, Rg: 2168934-2, Filiação: Jovenil Campelo da Silva e Regina 

Maria Gredes, data de nascimento: 29/07/1980, brasileiro(a), casado(a), 

autônoma e atualmente em local incerto e não sabido SILVANE CARDOSO 

TEIXEIRA, Cpf: 91243483334, Rg: 2058096, Filiação: Sebastiana Cardoso 

Teixeira e Sebastião Teixeira, data de nascimento: 25/03/1980, 

brasileiro(a), natural de Duque Cabelar-MA, casado(a), tratorista/ 

mecânico. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DE VOSSA SENHORIA DA AUDIÊNCIA 

CONCENTRADA DESIGNADA NOS AUTOS QUE SE REALIZARA NO DIA 12 

DE DEZEMBRO DE 2018 ÁS 13H30MIN

Despacho/Decisão: DESPACHO: “VISTOS ETC... “ Defiro a juntada do 

exame de DNA por Osvaldo Gomes de Lima. Acolho a manifestação do 

Ministério Público e da Defensoria Pública e com fundamento no laudo de 

estudo psicossocial de f. 66-68 revogo a guarda provisória anteriormente 

concedida em favor de Osvaldo Gomes de Lima e concedo a guarda da 

menor Silvana Campelo da Silva Teixeira em favor de Geni Maria Vieira e 

Antonio José dos Santos Nascimento. Certifique-se o endereço da 

genitora e genitor da infante, a qual poderá ser contatada por intermédio 

dos números de telefone constante às f. 76 e, com o novo endereço, 

expeça-se carta precatória a fim de ser realizado estudo psicossocial em 

relação à Suzamar Campelo da Silva e a Silvane Cardoso Teixeira, a fim de 

verificar se tem condições e interesse de receber a menor. Ainda, designo 

nova audiência concentrada para o dia 12 de dezembro de 2018, às 

13h30min, devendo a mãe e o genitor ser intimados no endereço 

eventualmente obtido e também por edital. Expeça-se o necessário. Saem 

os presentes intimados.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Wangston Taigor 

Gomes de Moraes, digitei.

Campo Novo do Parecis, 30 de novembro de 2018

Dilma Alves de Melo Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 98986 Nr: 1562-81.2018.811.0050

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: 2ª VARA DE POXORÉU/MT, MARLI ANACLETO DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONILDO BARBOSA DA SILVA, VALDENIZA 

GALVÃO DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENJAMIM DE OLIVEIRA - 

OAB:5.148-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ONEDSON CARVALHO DA 

SILVA - OAB:7136-B, RICARDO BATISTA DAMASIO - OAB:7222

 ATA DE AUDIÊNCIA

 Audiência de Instrução

Dia 17 de setembro de 2018, às 16h45min.

Autos n°: 98986

PRESENTES: O Juiz de Direito.

AUSENTES: As testemunhas Edilson Alves Vieira e Luzemi Pereira Vieira.

 OCORRÊNCIAS: Aberta a audiência, constatou-se a presença das 

pessoas acima mencionadas.

DELIBERAÇÃO: Em seguida o MM. Juiz proferiu o seguinte DESPACHO: 

“VISTOS ETC... Considerando no mandado de intimação não constou o 

nome da testemunha Luzemi Pereira Vieira redesigno a audiência para o 

dia 07 de novembro de 2018, às 15h00min, ocasião em que será ouvida. 

Intime-se. Oficie-se o Juízo Deprecante. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.” NADA MAIS, encerrou-se esta audiência, sendo que os 

presentes assinam a ata.

Pedro Davi Benetti

Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 99776 Nr: 1905-77.2018.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ELGGY ALVES SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:, 

HELOIZIO OLIVEIRA SILVA - OAB:21.011/MT

 S E N T E N Ç A

O Ministério Público Estadual, com base no incluso procedimento 

inquisitorial, ofereceu denúncia contra JOSÉ ELGGY ALVES SILVA, 

qualificado nos autos em exame, pela prática da conduta típica descrita no 

art. 16, caput, da Lei n.º 10.826/03.

Narra a denúncia “(...) No dia 09 de maio de 2018, por volta das 07h20min, 

no interior do imóvel situado na Rua João de barro, nº 1526, Bairro Jardim 

das Palmeiras, em Campo Novo do Parecis/MT, José Elggy Alves Silva 

possuía ou mantinha sob sua guarda 1(um) revólver Sarsilmaz (turquia), 

Sr-38/357 Magnum, série nº t1102-13100291, de uso restrito, e 5 (cinco) 

munições intactas, calibre 38, de uso permitido, sem autorização em 

desacor com determinação legal ou regulamentar fl. 04/05 (...)”.

A denúncia foi recebida em 30.05.2018 (fls. 64).

Resposta à acusação fl. 77/78.

Em sede de audiência de instrução criminal colheu-se o depoimento de das 

testemunhas (fl. 88/92).

 Em suas alegações finais o douto representante do Ministério Público 

pugnou pela condenação do réu incurso no artigo 12 da lei nº 10.826/03

A defesa, por sua vez, requereu a aplicação da atenuante prevista no art. 

65, III, “d”, do Código Penal, a desclassificação do delito inserto no artigo 

16 para o artigo 12, ambos da lei nº 10.826/03, bem como a fixação da 

pena em seu patamar mínimo.

É relatório.

Fundamento e decido.

Consoante assinalado no relatório, cuidam os autos de denúncia 

formulada pelo Ministério Público Estadual contra JOSÉ ELGGY ALVES 

SILVA, qualificado nos autos em exame, pela prática da conduta típica 

descrita no art. 16, caput, da Lei nº 10.826/03.

A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelo Auto de Prisão em 

Flagrante (fl. 07), B.O (fl. 08/09), Auto de Apreensão (fl. 18) e Laudo 

Pericial de Balística Forense (fls. 91/95), o qual demonstra que a arma 

apreendida na residência do acusado se mostrava eficiente a realização 

de disparos.

A autoria, por sua vez, se mostra inconteste pelas declarações dos 

policiais condutores assim como pela própria confissão do denunciado em 

sede policial.

As testemunhas policiais M.B.G, O.P.L. e E.O.S. Foram uníssonas quando 

declararam que foram requisitados para mandado de busca e apreensão 

na Residência do Réu e que no cumprimento do ato encontraram sobre a 

cômoda do quarto Réu 1(um) revólver Sarsilmaz (turquia), Sr-38/357 

Magnum, série nº t1102-13100291, de uso restrito, e 5 (cinco) munições 

intactas, calibre 38, de uso permitido..

Por sua vez, durante o interrogatório em juízo, o próprio réu confessou 

“(...)que a arma era sua e usava para sua legítima defesa, afirmou não ter 

porte de arma nem registro da arma . Comprou a arma entre 2015/2016 

somente para se defender. Sempre foi sua e nunca emprestou para 

ninguém(...)”

Como se sabe, a confissão judicial tem valor probatório absoluto, servindo 

de base para a condenação ainda que seja o único elemento de prova. 

Apenas em circunstâncias especialíssimas admite-se a sua recusa, 

circunstâncias estas que não se encontram presentes no caso dos autos.

 É que no caso sub examine a confissão fora feita de maneira 

espontânea, não havendo falar-se em auto-imputação falsa.

A autoria e a materialidade delitiva, portanto, revelam-se incontestes.

Como se sabe, o delito imputado ao réu - possuir arma de fogo de uso 

restrito - é um crime de mera conduta, pelo que independe de resultado 

naturalístico para a consumação, ou seja, para que se consume o delito, 

basta que o agente pratique um dos verbos descritos na norma 

incriminadora (Possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em 

depósito, transportar, ceder, arma de fogo de uso proibido ou restrito).

Demais, para o crime em análise não é relevante e nem se exige o 

resultado material, tratando-se de uma ofensa (de dano ou de perigo) 

presumida pela lei diante da prática da conduta.

Por sua vez, o laudo de fls. 91/95 assim dispôs: “Trata-se de arma de 

fogo, do tipo Revólver SR-38 calibre 38/357, SARSILMAZ, T1102-13I00291 

e de 04 (quatro) cartuchos calibre 38 SPL (...)”; “(...) permite concluir que 

quando dos exames, a arma encontrava-se em condições normais de uso 

e funcionamento, e eficiente para disparo com produção de tiro(..)”

Portanto, verifica-se que, a arma apreendida é eficaz para a realização de 

disparos. Embora conste no laudo pericial (fl. 94) que o calibre da arma 

apreendida é de uso permitido, nota-se na figura 3(fl. 95) que arma é de 

uso restrito, por se tratar de um revólver 357. Ademais, preconiza o artigo 

16, III do decreto 3665/00:

“Art. 16. São de uso restrito:

III - armas de fogo curtas, cuja munição comum tenha, na saída do cano, 

energia superior a (trezentas libras-pé ou quatrocentos e sete Joules e 

suas munições, como por exemplo, os calibres .357 Magnum, 9 Luger, .38 

Super Auto, .40 S&W, .44 SPL, .44 Magnum, .45 Colt e .45 Auto;”

Incide, desta maneira, no tipo penal previsto no art. 16, “caput”, da Lei de 

Armas.

 Sendo assim, mesmo se a arma não tivesse sido usada, este fato por si 

só, não afasta a configuração do delito, uma vez que o delito em comento 

é de perigo abstrato, ou seja, prescinde de prova da efetiva exposição de 

outrem a risco, bastando a realização da conduta prevista no tipo penal.

Destarte, a confissão do acusado, corroborada com as demais provas 

anexadas ao feito, demonstra que o réu possuía arma de fogo, do tipo 

Revólver SR-38 calibre 38/357, SARSILMAZ, T1102-13I00291 e de 04 

(quatro) cartuchos calibre 38 SPL, no interior de sua residência, tal 

conduta para que o crime previsto no art. 16, caput, da Lei n.º 10.826, de 

22.12.2003 reste configurado, uma vez que se trata de crime de mera 

conduta, independendo a consumação de um resultado naturalístico.

Nesse sentido:

“II - Tanto a posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da 

Lei n. 10.826/2003) quanto o porte ou posse de arma de fogo de uso 

restrito (art. 16da mesma lei) são crimes de perigo abstrato, 

dispensando-se prova de efetiva situação de risco ao bem jurídico 

tutelado. III - "O simples porte de arma de fogo, acessório ou munição, por 

si só, coloca em risco a paz social, porquanto o instrumento, 

independentemente de sua potencialidade lesiva, intimida e constrange as 

pessoas, o que caracteriza um delito de perigo abstrato. O tipo penal visa 

à proteção da incolumidade pública, não sendo suficiente a mera proteção 

à incolumidade pessoal" (AgRg no REspn. 1.434.940/GO, Sexta Turma, 

Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 4/2/2016).(AgRg no AREsp 

1 0 2 7 3 3 7 / M T ,  p a r t e  d a  e m e n t a ,  R e l . 

MinistroFELIXFISCHER,QUINTATURMA,julgadoem14/03/2017,DJe27/03/201

7)”

“(...) VI- O CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E DE MERA 

CONDUTA, SE CONSUMADO APENAS COM A DETENCAO OU 

MANUTENCAO DO OBJETO; (...)”. (TJGO – Apelação Criminal nº 

31132-3/213 – Itumbiara – Relator Des. Charife Oscar Abrão)

 Diante deste cenário, abstrai-se a visível subsunção da conduta praticada 

pelo acusado ao delito capitulado no artigo 16, caput, do denominado 

Estatuto do Desarmamento.

Destarte, restou comprovada a autoria e a materialidade do delito praticado 

pelo denunciado JOSÉ ELGGY ALVES SILVA.

Ausentes, no caso em testilha, qualquer causa que exclua o crime - 

excludentes/justificantes - ou isente o réu de pena - dirimentes. A 

conduta, portanto, é típica, antijurídica e culpável.

 Pelo exposto, julgo procedente a pretensão contida na denúncia 

formulada pelo Ministério Público Estadual para condenar JOSÉ ELGGY 

ALVES SILVA, devidamente qualificado nos autos, pela prática do crime 

descrito no art. 16, caput, da Lei n.º 10.826, de 22.12.03.

Passo, consequentemente, a dosar a pena.

1. - Circunstâncias judiciais:

A culpabilidade restou comprovada, sendo a conduta do réu reprovável, 

não havendo nos autos registros de antecedentes e nem elementos para 

se aferir à sua conduta social. Os motivos do crime e circunstâncias do 

fato não lhe favorecem. As consequências extrapenais não foram graves.

Portanto, atento à diretriz do art. 59 do Código Penal, considerando que as 

circunstâncias judiciais são, na maioria, favoráveis ao réu, hei por bem 

fixar a pena base no mínimo legal, ou seja, em 03 (três) ano de reclusão e 

10 (dez) dias-multa, fixado o valor do dia-multa em 1/30 do salário mínimo, 

por considerá-las necessárias à reprovação e prevenção do crime.

2. - Circunstâncias legais:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103873/12/2018 Página 429 de 948



Presente a atenuante da confissão espontânea prevista no art. 65, III, “d”, 

do Código Penal. No entanto, inviável a redução da pena por já ter sido 

esta fixada no mínimo legal (Súmula 231 do STJ).

Inexistem circunstâncias agravantes a serem consideradas.

3. - Causas de diminuição e de aumento de pena:

Inexistem causas de diminuição ou aumento de pena a serem 

consideradas, pelo que TORNO DEFINITIVA a pena de 03 (três) ano de 

reclusão e 10 (dez) dias-multa, fixado o valor do dia-multa em 1/30 do 

salário mínimo.

O regime inicial de cumprimento da pena será o aberto, nos termos do art. 

art. 33, § 2º, c, do Código Penal.

Deixo substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos 

tendo em vista que réu responde por diversos processos, por suposto 

homicídio nesta Comarca, ainda em trâmite, conforme preconiza o artigo 

44, III do Código Penal.

 Condeno o réu ao pagamento da custas processuais.

Concedo ao réu o direito de apelar em liberdade, devendo manter seu 

endereço atualizado nos autos, para tanto se expeça alvará de soltura 

devendo ser colocado em liberdade, salvo se por outro motivo não dever 

permanecer preso.

Como efeito da condenação, determino remessa da arma e da munição 

apreendidas com o réu, ao Comando do Exército mais próximo, para 

destruição, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas (art. 25, da Lei 

n. º 10.826/2003).

Com o trânsito em julgado oficie-se aos Órgãos competentes e forme-se o 

processo executivo de pena.

P.R.I.C.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000971-05.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO ARALDI E CIA LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE CRYSTOPHER STANGHERLIN BRIZOLA OAB - MT22583/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SG TRANSPORTES EIRELI - ME (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CAMPO NOVO DO PARECIS 2ª VARA CÍVEL DE CAMPO NOVO DOS 

PARECIS - PJe AV. , CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MT - CEP: 

78360-000 - TELEFONE: ( ) Despacho Inicial AUTOR(A): EVANDRO 

ARALDI E CIA LTDA - ME Advogado do(a) AUTOR(A): ANDRE 

CRYSTOPHER STANGHERLIN BRIZOLA - MT22583/O RÉU: SG 

TRANSPORTES EIRELI - ME Vistos. Recebo a inicial, uma vez que 

presentes os seus requisitos legais. Tendo em vista o interesse da parte 

autora, designo audiência de conciliação para o dia 05 de fevereiro de 

2.019, às 14h30min., a ser realizada pela Conciliadora dessa comarca, na 

Sala de Audiências da Segunda Vara, devendo o réu ser citado, nos 

termos do art. 334, “caput” e o autor intimado nos termos do art. 334, §3º, 

ambos do CPC. Realizada a audiência de conciliação, caso as partes não 

realizem acordo, terá o réu prazo de 15 (quinze) dias, caso queira, para 

apresentar contestação, na forma do art. 335, CPC, sob pena de revelia. 

Havendo desinteresse pelo réu na realização da audiência, deverá 

peticionar com 10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da 

audiência (CPC §5º do artigo 334). Consigne-se no mandado que, o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será aplicada multa, 

nos termos do art. 334, §8º do CPC, ainda, que não sendo contestada a 

ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo 

Autor (CPC art. 344). Cite-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. CAMPO NOVO DO PARECIS, 25 

de outubro de 2018. Assinado Digitalmente CLAUDIA ANFFE NUNES DA 

CUNHA Juíza de Direito Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000475-73.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ADELIA EVANETE DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO VALENTE OAB - MT0008116A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000475-73.2018.8.11.0050. AUTOR(A): ADELIA EVANETE DE LIMA RÉU: 

AYMORE Vistos. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito 

c/c pedido de danos morais com pedido de tutela de urgência ajuizada por 

ADÉLIA EVANETE DE LIMA em desfavor AYMORÉ CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A – SANTANDER FINANCIAMENTOS, 

ambos devidamente qualificados nos autos. Realizou-se audiência de 

conciliação, ocasião em que as partes entabularam acordo, mediante as 

condições estabelecidas no documento de f. 94. Os autos vieram 

conclusos. É o relatório. FUNDAMENTO. DECIDO. Compulsando os autos 

com a devida diligência observo que as partes transigiram amigavelmente 

quanto a presente demanda (f. 94). Ante o exposto e por tudo mais que 

dos autos consta, inexistindo óbice legal, HOMOLOGO o acordo 

estabelecido entre as partes na forma e condições pactuadas no termo de 

f. 94, para que produza os seus efeitos legais e jurídicos. Com efeito, 

JULGO EXTINTO o presente feito, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do artigo 487, inciso III, b do CPC. Custas e honorários advocatícios 

na forma acordada. P.R.I. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com 

as cautelas de estilo. Campo Novo do Parecis/MT, 31 de outubro novembro 

de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000489-57.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIANA MARIA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINALVA RAMOS RODRIGUES OAB - MT0012462A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000489-57.2018.8.11.0050. AUTOR(A): GRACIANA MARIA DE OLIVEIRA 

RÉU: INSS Vistos. GRACIANA MARIA DE OLIVEIRA, qualificada nos autos, 

ajuizou ação previdenciária de concessão de pensão por morte em face 

do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, alegando, em síntese, que 

conviveu com o falecido Eliandro Cruz dos Santos, por mais de 03 anos, 

em união estável, e dessa união nasceu uma filha, e, que conviveu com o 

companheiro até a data do óbito (04/02/1997). Assevera ainda que após 

ingressar com ação judicial registrou a filha Eliandra Tuany de Oliveira 

Cruz dos Santos no nome do “de cujus”, sendo que o INSS lhe concedeu o 

benefício previdenciário de pensão por morte, no entanto, cessou tal 

benefício em virtude da mesma ter completado 21 anos de idade. Diante de 

tal situação, dirigiu-se até uma agência do Instituto Nacional do Seguro 

Social para requerer o beneficio em seu favor, haja vista que era 

companheira do “de cujus” até a data do óbito, todavia, foi negado o 

pedido sob o argumento de que não restou comprovada a união estável 

entre eles. A inicial veio instruída com os documentos de f. 8-15. 

Determinou-se a emenda da inicial para que a autora comprovasse a 

negativa do pedido administrativo (f. 16). A parte autora manifestou-se às 

f. 17-19. Eis a síntese do necessário. Fundamento. Decido. Inicialmente, 

anoto que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso 

Extraordinário n° 631.240/MG, entendeu pela necessidade de prévio 

requerimento administrativo a fim de configurar o interesse de agir no 

ajuizamento da ação, com algumas regras de transição. Cumpre ressaltar 

que o presente caso não se enquadra em nenhuma das hipóteses de 

transição, afinal a autora ajuizou a ação em 01/08/2018, ou seja, depois da 

conclusão do julgamento do RE n. 631.240/MG – 03/09/2014. Na hipótese 

dos autos, verifica-se que a autora malgrado a ela tenha sido assegurada 

a oportunidade de comprovar a negativa administrativa do INSS em lhe 

conceder o benefício de pensão por morte, descumpriu a determinação 

judicial, uma vez que trouxe aos autos documento comprovando que o 

Instituto Nacional do Seguro Social cessou o beneficio em relação a sua 

filha e não a resistência da Autarquia Federal em eventualmente lhe 

conceder o benefício almejado nestes autos. Diante do exposto, INDEFIRO 

A PETIÇÃO INICIAL com fundamento no artigo 330, inciso III e IV do Código 

de Processo Civil, julgando extinto o processo sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso I, também do Código de Processo Civil. 
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Sem custas, por se a parte autora beneficiária da Assistência Judiciária 

Gratuita, que ora concedo. Transitada em julgado, arquive-se com as 

devidas baixas e anotações. P.R.I. Cumpra-se, expedindo-se o necessário 

e com as cautelas de estilo. Campo Novo do Parecis (MT), 31 de outubro 

de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1000452-30.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

DUCENA GONZAGA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINALVA RAMOS RODRIGUES OAB - MT0012462A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DALVA SANTOS COIMBRA (INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000452-30.2018.8.11.0050. REQUERENTE: DUCENA GONZAGA DOS 

SANTOS INTERESSADO: DALVA SANTOS COIMBRA Vistos. DUCENA 

GONZAGA DOS SANTOS, qualificada nos autos, requer que seja 

autorizada a proceder ao saque do valor referente ao PIS e FGTS, 

depositados na Caixa Econômica Federal, em nome de sua genitora Dalva 

Santos Coimbra, falecida em 15/07/2018. A petição inicial veio instruída 

com os documentos de f. 7-17. Às f. 27 determinou-se a emenda da inicial, 

o que foi atendido f. 32-43. Eis a síntese do necessário. Fundamento. 

Decido. Pretende a autora obter alvará judicial para levantar saldo 

existente junto à Caixa Econômica Federal em nome do “de cujus”. 

Todavia, conforme se depreende dos autos, a falecida tinha bens a 

inventariar (f. 41). A Lei 6.858/80 dispõe que será objeto de alvará judicial 

o levantamento de saldos de conta, de FGTS e PIS-PASEP, desde que não 

existam outros bens do “de cujus” a inventariar, o que não é a hipótese 

dos autos. A jurisprudência é pacífica no sentido de que havendo bens a 

serem inventariados, não é meio cabível alvará judicial, a propósito: 

APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. ALVARÁ JUDICIAL. INDEFERIMENTO DA 

INICIAL. EXTINÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. Caso concreto em que 

a manutenção da extinção do feito é a medida que se impõe, haja vista que 

ajuizada ação de alvará judicial a despeito da existência de bens a 

inventariar e à revelia das hipóteses legais. RECURSO DESPROVIDO. 

(Apelação Cível Nº 70069398451, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Léo Romi Pilau Júnior, Julgado em 29/06/2016) APELAÇÃO. 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUCESSÃO. ALVARÁ. INDEFERIMENTO DA 

INICIAL. EXISTÊNCIA DE BENS A INVENTARIAR. O pleito de alvará é uma 

exceção à obrigatoriedade da realização do inventário, e, tendo o falecido 

deixado bens a inventariar, incabível o pedido. RECURSO DESPROVIDO. 

(Apelação Cível Nº 70079075388, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Liselena Schifino Robles Ribeiro, Julgado em 18/09/2018) 

Diante disso, a parte autora carece de interesse de agir, já que o objeto 

destes autos deve ser discutido em ação própria inventário/arrolamento 

em conjunto com os demais bens da falecida, sendo, pois, inadequada a 

via eleita. Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, declarando 

extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, 

inciso I e VI do Código de Processo Civil. Condeno a autora no pagamento 

das custas, observando-se a concessão dos benefícios da Justiça 

Gratuita que ora concedo à parte autora. P.R.I.C. Certificado o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Às providências. 

Campo Novo do Parecis/MT, 31 de outubro de 2.018. Cláudia Anffe Nunes 

da Cunha Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000433-24.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO STURM DA ROCHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO STURM DA ROCHA OAB - MT22381/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000433-24.2018.8.11.0050. AUTOR(A): TIAGO STURM DA ROCHA RÉU: 

AZUL S.A. Vistos. Trata-se de ação indenizatória por danos materiais e 

morais proposta por TIAGO STURM DA ROCHA em desfavor da EMPRESA 

AZUL S/A, ambos devidamente qualificados nos autos em epígrafe. A 

inicial foi recebida às f. 16-18, ocasião em que designou audiência de 

conciliação, bem como determinou que fosse certificado quanto ao 

recolhimento de eventuais custas judiciais. Intimado para recolher as 

custas judiciais, o autor quedou-se inerte (f. 20). Sobreveio manifestação 

do autor às f. 21, alegando equívoco na distribuição do feito, requerendo a 

redistribuição do processo ao Juizado Especial desta Comarca. Eis a 

síntese do necessário. Fundamento. Decido. Inicialmente, anoto que é 

incabível o pedido de redistribuição do processo ao Juizado Especial desta 

Comarca, eis que a correta distribuição da ação no Processo Judicial 

Eletrônico (PJE) é feita pelo advogado. De outro lado, embora devidamente 

intimado para recolher as custas judiciais, o autor quedou-se inerte, de tal 

modo que nos termos do artigo 290 do Código de Processo Civil será 

cancelada a distribuição do feito que, em 15 (quinze) dias, não for 

preparado no cartório em que deu entrada. Todavia, em razão do sistema 

atual do Egrégio Tribunal de Justiça, não permitir o cancelamento da 

distribuição, tenho por bem reconhecer a extinção do feito pela ausência 

de interesse de agir, pois, de fato, o autor deve proceder ao pagamento 

das custas processuais para ser admitido a ingressar com a ação. Isto 

posto, declaro extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 

485, inciso VI, do CPC, por ausência de interesse de agir. Transitada em 

julgado, após as formalidades e baixas devidas, arquivem-se os autos. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Campo Novo do Parecis (MT), 31 

de outubro de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 98592 Nr: 1393-94.2018.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ MARIA MIRANDA NAZARETH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE 

CAMPO NOVO DO PARECIS - ACIC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÔNIA SANTUZZI ZUCCOLOTTO 

BATISTA - OAB:8.728/RO, VALDECIR BATISTA - OAB:4.271/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANA DE FÁTIMA LANI - 

OAB:16.059/MT, OPSON LUISANDRO PULGA BAIOTO - OAB:11133/MT

 ATA DE AUDIÊNCIA

 Audiência de Instrução

Dia 27 de novembro de 2018, às 16h46min.

Autos n°: 98592

PRESENTES: O Juiz de Direito, o Advogado da parte autora, o autor, o 

Advogado da requerida e as testemunhas Edno Quirino dos Sanots e João 

Calixto Borva Requelme.

AUSENTES: O requerido.

OCORRÊNCIAS: Aberta a audiência, constatou-se a presença das 

pessoas acima mencionadas. A audiência foi aberta a pedido da parte 

autora, a qual compareceu acompanhado de seu Advogado e com a 

concordância da parte réu. Tendo os procurados concordado em designar 

outra data para oitiva das testemunhas de defesa, sob o fundamento de 

que a parte autora reside na cidade de Ariquemes /RO, portanto a mais de 

mil quilômetros da cidade de Campo Novo do Parecis/MT e que não houve 

tempo hábil para serem intimadas do despacho de f. 90. O advogado do 

requerente requereu a juntada de substabelecimento. O feito foi saneado. 

Foi colhido o depoimento pessoal do autor José Maria Miranda Nazareth, 

bem como foram ouvidas as testemunhas e inquiridas as testemunhas 

Edno Quirino dos Santos e João Calixto Borba Requelme, conforme CD em 

anexo.

 DELIBERAÇÃO: Em seguida o MM. Juiz proferiu o seguinte DESPACHO: 

“VISTOS ETC... Defiro a juntada de substabelecimento. A alegação de 

incompetência relativa do Juízo restou superada porquanto já foi 

apreciada pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Ariquemes/RO, a 

qual acolheu o pedido e declinou a competência para o Juízo da Comarca 

de Campo Novo do Parecis/MT, conforme decisão de f. 68-69. Quanto as 

preliminares de ilegitimidade passiva e falta de interesse processual este 

Juízo entende que se trata de matéria probatória, devendo neste ponto 

aplicar-se a teoria da asseção a fim de aferir se a ilegitimidade passiva a 

existência de interesse de agir, pois deve-se tomar abstratamente como 

verdadeiras as alegações constantes na petição inicial (in statu 

assertionis). Portanto dou por saneado o feito passando a instrução. 

Ainda dou por satisfeito o requisito de urgência para realização desta 
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audiência em virtude da parte autora não ter sido intimada em tempo hábil 

do despacho de f. 90 a fim de evitar o deslocamento desnecessário até 

Campo Novo do Parecis/MT. Dando continuidade ao feito por ser o Juiz 

que iniciou a instrução, designo o dia 20 de fevereiro de 2019, às 

13h30min, para oitiva das testemunhas do requerido, ficando cancelada a 

solenidade desginda para a data 28/08/2019. Saem os presentes 

intimados. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.” NADA MAIS, 

encerrou-se esta audiência, sendo que os presentes assinam a ata.

Pedro Davi Benetti

Juiz de Direito em Substituição Legal

João Carlos G. Junior

Advogado do requerente

 Opson Luisandro Pulga Baioto

 Advogado do requerido

José Maria Miranda Nazareth

Requerente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 68509 Nr: 2231-76.2014.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADVALDO PRÓSPERO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DO MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUCIA MANSUR SCHIMITH - 

OAB:8161/MT, MAGALI FURTAK - OAB:7.790-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que na data aprazada para realização da audiência a 

Magistrada Titular da Vara estará afastada para tratamento de saúde, 

redesigno a solenidade para o dia 10/09/2019, às 16h00min.

Justifico o agendamento da audiência para data longínqua em razão do 

disposto do art. 1.342, § 3º da CNGC, o qual dispõe que o substituto legal 

despachará somente em casos urgentes, o que não é o caso do presente 

feito.

 Para tanto, cumpra-se integralmente a decisão anterior a fim de evitar 

prejuízo na solenidade ora redesignada.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 29522 Nr: 2913-41.2008.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVALDO XAVIER SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Melque Zedeque Alves de 

Lima - OAB:412.533-SP

 (...).Assim, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

04/12/2018, às 14h00min, oportunidade em que será ouvida a vítima e 

inquiridas as testemunhas de acusação e defesa, bem como realizado o 

interrogatório do acusado na sala de audiência deste Juízo, se o 

caso.DISPOSIÇÕES GERAISExpeça-se o competente alvará de soltura em 

favor do acusado Evaldo Xavier dos Santos, devidamente qualificado nos 

autos, devendo ser imediatamente colocado em liberdade, salvo se por 

outro motivo tiver que permanecer preso.Sem prejuízo, expeçam-se cartas 

precatórias para o r. Juízo Criminal da Comarca de Tremembé/SP a fim de 

efetivar o cumprimento do alvará de soltura; promover a fiscalização das 

medidas cautelares diversas da prisão fixadas em desfavor do acusado; 

e para realização do interrogatório do réu, de acordo com a pauta de 

audiência daquele r. juízo.No mais, cumpram-se integralmente as decisões 

de f. 57 e 139 no que tange ao deferimento da diligência requerida pelo 

órgão ministerial.Intimem-se.Cumpra-se, com URGÊNCIA, expedindo-se o 

necessário com as cautelas de estilo.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000695-71.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ITACIR CAMILO ROMBALDI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME ISAAC SOUZA OAB - GO49589 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLANKLYN WESLEY CORREIA COSTA (EXECUTADO)

PRYSCILLA MARYS SUEZA TAYANO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

1000695-71.2018.8.11.0050 CERTIDÃO Nos termos da legislação 

processual em vigor, Provimento 55/2007-CGJ, impulsiono este feito a fim 

de intimar a parte Autora para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, 

acerca da certidão subscrita pelo Sr. Oficial de Justiça. Campo Novo do 

Parecis-MT, Sexta-feira, 30 de Novembro de 2018. Nilza Pereira Brant 

Gestora Judiciária

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001025-68.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI NASCIMENTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEPHANIE PAULA DA SILVA OAB - MT24632/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1001025-68.2018.8.11.0050. REQUERENTE: CLAUDINEI NASCIMENTO DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Trata-se de ação de 

RECLAMAÇÃO ajuizada por CLAUDINEI NASCIMENTO DA SILVA em face 

de BANCO BRADESCO S.A., ambos devidamente qualificados nos autos. 

A parte autora desistiu da ação, conforme consta na petição inserida no 

Id.: 16089311. Decido. Há que se registrar, por oportuno, que a 

desistência da ação, ainda que após regular citação, no âmbito do Juizado 

Especial, independe da anuência do réu, consoante enunciado 90 do 

FONAJE. Isto posto, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DA AÇÃO formulada 

pela parte autora, nos termos do artigo 485, §5º, do Código de Processo 

Civil e JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fulcro no artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil. Sem custas 

processuais a teor do disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Sentença 

Publicada no PJE. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações pertinentes. Submeto o projeto de sentença para 

HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis, nos termos do 

Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo do Parecis, 16 de NOVEMBRO de 

2018. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza Leiga Vistos. 

Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. Campo Novo do Parecis, 16 

de NOVEMBRO de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000901-85.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ONDINA PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAAC LUIZ RIBEIRO OAB - SP99250 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo 

nº 1000901-85.2018.8.11.0050 REQUERENTE: ONDINA PEREIRA DOS 

SANTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Dispenso o 

relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. A parte 
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reclamante ajuizou a presente demanda e, devidamente intimada, não 

compareceu a audiência de conciliação. Sendo assim, julgo extinto o 

presente feito, sem resolução de mérito, em face da ausência da parte 

reclamante à audiência para a qual foi regularmente intimada, nos termos 

do art. 51, I da Lei n. 9.099/95. Ante o exposto, o prazo recursal correrá 

em cartório, independentemente de intimação. Isento de custas e 

despesas processuais. Sentença Publicada no PJE. Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas necessárias. Submeto o projeto de 

sentença para HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza 

do Juizado Especial Cível da Comarca de Campo Novo dos Parecis, nos 

termos do Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo dos Parecis, 26 de 

novembro de 2018 . Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza 

Leiga Vistos. Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta seus 

jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. Campo 

Novo do Parecis, 26 de novembro de 2018 . Cláudia Anffe Nunes da 

Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000222-85.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ALIPIO LUIZ RIBEIRO DE ANDRADE FILHO (REQUERENTE)

CAMILA REISDORFER KIST LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT0017603S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000222-85.2018.8.11.0050. REQUERENTE: CAMILA REISDORFER KIST 

LIMA, ALIPIO LUIZ RIBEIRO DE ANDRADE FILHO REQUERIDO: 

HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA Vistos. Dispenso o relatório, nos 

moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. DA PRELIMINAR DA INCOMPETÊNCIA 

DO JUÍZO A Promovida suscita incompetência deste Juízo, tendo em vista 

a necessidade de perícia técnica do bem em comento nos presentes 

autos. Apesar das alegações da Promovida, resta claro que a Promovida 

enviou as peças necessárias (cabeçote e cartuchos) para o bom 

funcionamento da impressora HP OFFICEJET 7740 A3, IMEI Nº 

98E7F4B0D2E8, NÚMERO DE SÉRIE: CN69S3508V, conforme email 

acostado no Id.: 13091559. Diante do exposto, resta claro que não 

necessidade de perícia técnica, motivo pelo qual, DEIXO DE ACOLHER A 

PRELIMINAR ARGUIDA. DECIDO. Ao sentenciar, o Juiz deve adotar no 

Sistema dos Juizados Especiais, caso a caso, a decisão que entender 

mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do 

bem comum (art. 6°), não resultando inclusive em julgamento "extra petita" 

aquele que o julgador, ao acolher ou rejeitar o pedido, utilizar de 

fundamento legal diverso do mencionado na inicial. Assim é pacífico que: 

"O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, 

quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, 

nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Desta 

forma, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de 

dilação probatória. DO MÉRITO Em razão de se tratar de relação de 

consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde as 

reclamadas estão mais aptas a provar o insucesso da demanda do que 

àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. O ponto crucial da presente 

ação é que os Promoventes tem o fito de serem ressarcidos dos prejuízos 

causados pela Promovida, haja vista que no dia 01/06/2017 efetuou a 

compra de uma impressora HP OFFICEJET 7740 A3, IMEI Nº 

98E7F4B0D2E8, NÚMERO DE SÉRIE: CN69S3508V, no valor de R$ 

1.520,35 (hum mil quinhentos e vinte reais e trinta e cinco centavos) sendo 

que, após 06 (seis) meses de uso, a impressora apresentou falhas na 

impressão, apesar dos cartuchos serem novos e originais. Aduz a parte 

Promovente, em síntese, que após constatar o vício no produto, procurou 

o suporte técnico da Promovida para efetuar o conserto. Ressalta, 

entretanto, que diante das tentativas frustradas de contato com a 

Promovida, dirigiram-se ao PROCON MUNICIPAL no intuito de solucionar 

amigavelmente o problema, conforme comprovado pela FA Nº 

51-002.001.18-0000272. Em suma, os Promoventes alegam que no dia 

24/04/2018, a impressora voltou a funcionar, postulam, portanto, pela 

concessão da garantia de doze meses a partir da data de 24/04/2018, 

bem como pela condenação das reclamadas em danos morais. A 

Promovida, em sede de contestação, alega que os fatos narrados pelos 

Promoventes consubstancia-se em meros dissabores havidos no 

cotidiano das pessoas, não restando caracterizado os danos morais. Em 

análise aos documentos juntados, verifica-se que os Promoventes 

comprovaram suas alegações, estando evidente a falha na prestação de 

serviço da parte Promovida devendo indenizar os reclamantes pelos 

danos causados. A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra 

que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e 

equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. (destaquei e negritei). Isso demonstra que o Juízo, poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade, amparada na Lei. Nesse sentido, observo que a parte 

as Promovidas, apesar de contestar os fatos narrados na inicial, deixou 

de demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do 

Promovente, ônus que lhe incumbia nos moldes do artigo 373, II, do CPC 

c/c artigo 6º, VIII do Código de Defesa do Consumidor. Assim, havendo os 

Promoventes terem sido lesados por ter adquirido produto que teve de ser 

trocado ou consertado devido a vício de responsabilidade do fabricante, a 

garantia do produto renova-se integralmente, pois as peças foram 

substituídas somente no dia 23/04/2018, tendo a impressora voltado a 

funcionar na data de 24/04/2018. Com efeito, o vício de qualidade do 

produto que frustra a expectativa do consumidor, quanto a sua utilização, 

bem como quando o consumidor é obrigado a entrar em contato com a 

fabricante várias vezes, sem que o problema seja resolvido no prazo 

estabelecido pelo CDC, caracteriza-se o dano moral. A demora 

injustificada em sanar o vício excede os limites dos percalços cotidianos e, 

à toda evidência, geram no consumidor irritação, indignação, 

comprometendo a paz e a tranquilidade de espírito. O consumidor, ao 

adquirir um bem durável novo tem a expectativa que o mesmo funcionará 

normalmente. Quando apresenta vícios, que não são sanados em tempo 

razoável, o consumidor vê frustradas as suas expectativas de utilização 

do bem. No que pertine ao quantum a ser indenizado, entendo que, neste 

caso, tal valor deve ser fixado analisando-se primordialmente a função de 

repreensão de atitudes arbitrárias, além dos abalos morais e/ou 

financeiros suportado pelos Promoventes, evitando-se, assim, 

enriquecimento ilícito, bem como a condição econômico/social da parte 

Promovida, a fim de coibir práticas dessa natureza. Ante o exposto, com 

fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a pretensão deduzida nestes autos, e, declaro a data de 

24/04/2018 como marco inicial da garantia de doze meses por vícios e/ou 

defeitos de fabricação da impressora HP OFFICEJET 7740 A3, IMEI Nº 

98E7F4B0D2E8, NÚMERO DE SÉRIE: CN69S3508V, bem como condeno a 

parte Promovida ao pagamento de R$ 4.000,00 ( quatro mil reais), a título 

de indenização por danos morais, acrescido de juros de 1% a.m (um por 

cento ao mês) , e correção monetária pelo INPC a partir da data da 

publicação desta sentença. Sem custas processuais a teor do disposto no 

artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Sentença Publicada no PJE. Transitada em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas necessárias. Submeto o 

projeto de sentença para HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora 

Doutora Juíza do Juizado Especial Cível da Comarca de Campo Novo dos 

Parecis, nos termos do Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo dos 

Parecis, 08 de outubro de 2018. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira 

Tremura Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que 

surta seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. 

Campo Novo dos Parecis, 08 de agosto de 2018. Pedro Davi Benetti Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000645-45.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

DEOBEKJAN JOAO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANA SILVA ARAUJO OAB - MT23469/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo 

nº 1000645-45.2018.8.11.0050 REQUERENTE: DEOBEKJAN JOAO DO 

NASCIMENTO REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Dispenso o 

relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. A parte 

reclamante ajuizou a presente demanda e, devidamente intimada, não 

compareceu a audiência de conciliação. Sendo assim, julgo extinto o 

presente feito, sem resolução de mérito, em face da ausência da parte 

reclamante à audiência para a qual foi regularmente intimada, nos termos 

do art. 51, I da Lei n. 9.099/95. Ante o exposto, o prazo recursal correrá 

em cartório, independentemente de intimação. Isento de custas e 

despesas processuais. Sentença Publicada no PJE. Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas necessárias. Submeto o projeto de 

sentença para HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza 

do Juizado Especial Cível da Comarca de Campo Novo dos Parecis, nos 

termos do Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo dos Parecis, 26 de 

NOVEMBRO de 2018. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza 

Leiga Vistos. Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta seus 

jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. Campo 

Novo do Parecis, 26 de NOVEMBRO de 2018 . Cláudia Anffe Nunes da 

Cunha Juíza de Direito

Comarca de Campo Verde

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82755 Nr: 2399-75.2014.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADPdC, ADPdC, Nelson Domingos de Almeida, 

Gralcilene Aparecida Oliveira Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transporte Gelsleihter Ltda, Eloir Novello, 

BRADESCO SEGUROS /S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Adaelsio da Cruz - 

OAB:8028-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Corrêa da 

Silva - OAB:8184-A/MT, THIAGO PEREIRA SEÁRA - OAB:33285

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS para a parte 

autora, NO PRAZO DE 05 (cinco) DIAS, manifestar-se sobre o 

desarquivamento do feito, SOB PENA DE RETORNAR OS AUTOS AO 

ARQUIVO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 98839 Nr: 3686-39.2015.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALINE MARQUES DA LUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Alexandre Viana - 

OAB:17947/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Horst Vilmar Fuchs - 

OAB:ES/12.529

 Certifico e dou fé, para os devidos fins, que decorreu o prazo e até a 

presente data a parte Requerida não apresentou nos autos o comprovante 

de pagamento da dívida, razão pela qual, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA, no prazo de 15 (quinze)dias, manifestar-se requerendo 

o que entender de direito, para prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82520 Nr: 2213-52.2014.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Brenda Tavella Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Alexandre Viana - 

OAB:17947/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Horst Vilmar Fuchs - 

OAB:ES/12.529

 Certifico e dou fé, para os devidos fins, que decorreu o prazo e até a 

presente data a parte Requerida nada manifestou quando ao Ofício 

321/2018, Razão pela qual Impulsiono os Autos para a parte Autora, no 

prazo de 15 (quinze)requerer o que entender de direito para 

prosseguimento do feito.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 18180 Nr: 158-75.2007.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Campo Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. M. Matoso-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivanor Antonio Kayser - 

OAB:8437/MT, Maria Vanderléia Aguiar - OAB:4417/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): J. M. MATOSO-ME, CNPJ: 

02077130000158. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 09/01/2007.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE em face de J. M. MATOSO-ME, na quantia 

abaixo especificada, referente ao débito de Falta de pagamento de 

tributos., inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

270/2006, 59/2007.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 03/01/2007

 - Valor Total: R$ 3.190,07 - Valor Atualizado: R$ 3.190,07 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Autos n° 158-75.2007.811.0051 - 18180Execução 

FiscalDespacho.Vistos etc.A fim de prestigiar a citação pessoal da parte 

Executada, SOLICITEM-SE, pelos Sistemas INFOJUD e SIEL, informações 

acerca do atual endereço da Parte.Em sendo o caso, EXPEÇA-SE o 

necessário à citação da parte Executada, observando-se as advertências 

consignadas na decisão inicial.Do contrário, se impossível a localização 

das Partes, DEFIRO, desde logo, o pedido de citação por edital, com prazo 

de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 8º da Lei 6.830/80. Nessa hipótese, 

esgotado o prazo sem manifestação, ENCAMINHEM-SE os autos à 

Procuradoria do Estado, a fim de que indiquem bens disponíveis da parte 

Executada, sob pena de suspensão do feito.Por fim, POSTERGO para 

depois da penhora a nomeação de Curador à parte Executada. 

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.Às providências.Campo 

Verde/MT, 14 de agosto de 2017.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de 

Direito

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Maria Izabel Borecki, 

digitei.

Campo Verde, 29 de novembro de 2018

Gilberto Alencar da Silva Pereira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87415 Nr: 4898-32.2014.811.0051

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco de Lage Landen Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriano Paulo dos Reis, Antonio Paulo dos 

Reis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - OAB:14705

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482/B

 Certifico e dou fe´,para os devidos fins, que decorreu o pazo e até a 

presente data a parte autora executada nada manifestou, razão pela qual, 

nos termos da legislação vigente, impulsiono os presentes autos, para 

intimação da parte exequente, no prazo de 10(dez) dias, indicar bens 

disponíveis do executado, sob pena de suspensão do feito.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 17716 Nr: 312-93.2007.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Evaldo Rezende Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aparecida da Silva Aguiar, RC Company 

Armazéns Gerais Ltda, Paulo Cezar de Aguiar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482/B, Evaldo Rezende Fernandes - OAB:3.610/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Caranna Santos Duarte - 

OAB:OAB/MT 9.803, Flaviano Kleber Taques Figueiredo - 

OAB:7348/MT, Walmir de Souza Gimenez - OAB:5636/MT

 Através da presente INTIMO o advogado Evaldo Rezende Fernandes, 

inscrito na OAB/MT sob o nº. 3610/MT, para proceder à devolução destes 

autos, bem como de seus apensos se houver, no prazo de 24 (vinte e 

quatro) horas, sob pena de busca e apreensão e aplicação das 

penalidades do artigo 196 do CPC, nos termos do item 2.10.1 da CNGC/MT.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74798 Nr: 3797-28.2012.811.0051

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hilton Pereira Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elzira de Moura Borges - Espólio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daiana Marcele Garbugio 

Franzotti - OAB:11982-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Através da presente INTIMO o advogado Dr. IVANOR ANTONIO KAISER, 

OAB/MT nº. 8437, para proceder à devolução destes autos, bem como de 

seus apensos se houver, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena 

de busca e apreensão e aplicação das penalidades do artigo 196 do CPC, 

nos termos do item 2.10.1 da CNGC/MT.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71427 Nr: 419-64.2012.811.0051

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rodrigo José da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pasqualli & Cia Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE LUIZ CAETANO 

BERNARDI - OAB:17586/0

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): PASQUALLI & CIA LTDA, CNPJ: 

10443043000103. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Comparecer em Juízo para receber o crédito depositado.

Despacho/Decisão: Autos n° 419-64.2012.811.0051 - 71427Consignação 

em PagamentoDespacho.Vistos etc.Apesar de já ter sido deferida a 

realizada citação editalícia da Consignatária, entendo que devam serem 

adotadas diligência no sentido da efetivação da citação.Assim, 

SOLICITE-SE informações a Receita Federal, pelo Sistema INFOJUD, 

acerca do atual endereço da Consignatária.Em sendo o caso, CUMPRA-SE 

a decisão inicial.Do contrário, aproveitando a citação por edital já 

realizada, e ainda, a recusa do defensor nomeado na oportunidade, 

NOMEIO o ilustre Dr. José Luiz Caetano Bernard como defensor dativo da 

Consignatária, abrindo-se-lhe vista dos autos para a promoção da defesa 

dos interesses da Consignatária.Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário.Às providências.Campo Verde/MT, 02 de outubro de 

2015.Caroline Schneider Guanaes SimõesJuíza de Direito em Substituição 

Legal

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Maria Izabel Borecki, 

digitei.

Campo Verde, 11 de maio de 2017

Gilberto Alencar da Silva Pereira Gestor(a) Judiciário(a) Aut. Provimento. 

56/2007-CGJ

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34123 Nr: 665-94.2011.811.0051

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celson Nunes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa Agroindustrial de Campo Verde 

Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Adaelsio da Cruz - 

OAB:8028-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Através da presente INTIMO a advogada Daniela Ivo dos Santos, inscrita 

na OAB/MT sob o nº. 20489/O, para proceder à devolução destes autos, 

bem como de seus apensos se houver, no prazo de 24 (vinte e quatro) 

horas, sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades do 

artigo 196 do CPC, nos termos do item 2.10.1 da CNGC/MT.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82727 Nr: 2374-62.2014.811.0051

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Izarina dos Santos Duarte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Maria Ribeiro Duarte - Espolio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Foletto - OAB:5282-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Através da presente INTIMO o advogado Luiz Foletto, inscrito na OAB/MT 

sob o nº. 5282-B/MT, para proceder à devolução destes autos, bem como 

de seus apensos se houver, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob 

pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades do artigo 196 do 

CPC, nos termos do item 2.10.1 da CNGC/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 116857 Nr: 5758-62.2016.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Campo Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Luiz dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCUS VINICIUS GREGORIO 

MUNDIM - OAB:14235

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, Impulsiono os autos para a parte 

Autora, no prazo de 15 (quinze)dias, manifestar-se acerca da Certidão do 

Oficial de Justiça, devendo requerer o que entender de direito para 

prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 116461 Nr: 5490-08.2016.811.0051

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MEFRA, RFR
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): GSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANA F. SANTOS LENCI - 

OAB:6489/RO, MARIANA HENRIQUE L. SANTOS - OAB:5051/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 5490-08.2016.811.0051 - 116461

Carta Precatória

Decisão.

Vistos etc.

Com a devida vênia ao Procurador da Exequente, à análise das diligências 

solicitadas cabe ao Juízo Deprecante.

 Com efeito, a penhora on-line não precisa ser realizada por carta, uma 

vez que basta a administração do sistema para tanto. De igual forma, a 

busca de veículos eventualmente registrados em nome do Executado 

também pode ser requisitada por meio do sistema Renajud, de jeito que se 

mostra mesmo desnecessária a doação de tais medidas pelo Juízo 

Deprecado.

Assim, INTIME-SE a Exequente para que requeira as diligências que 

entender pertinente, sob pena de devolução da carta.

Em nada sendo requerido, DEVOLVA-SE a presente missiva, com as 

baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 22 de novembro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1000342-28.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ALECIO SCHENKEL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO RIBEIRO ROCHA OAB - MT0013281A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000342-28.2018.8.11.0051 Consignação em pagamento. 

Despacho. Vistos etc. Extrai-se que a inicial foi indeferida, contudo, não 

houve deliberação acerca da quantia consignada nos autos. Deste modo, 

AUTORIZO a liberação do montante depositado judicialmente, em favor do 

Requerente. Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE aos autos. 

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Campo 

Verde/MT, 22 de novembro de 2018. André Barbosa Guanaes Simões Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000984-98.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO(A))

ALINE PATRICIA ARAUJO MUCARBEL DE MENEZES COSTA OAB - 

PE29310 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO MANO DE CARVALHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000984-98.2018.8.11.0051 Busca e apreensão Despacho. 

Vistos etc. Extrai-se dos autos que o requerente noticia a realização de 

composição com o requerido e informa que não possui interesse no 

prosseguimento do feito, requerendo a sua desistência. Nestes termos, 

INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresente a minuta do referido acordo. Todavia, caso o requerente não 

apresente a minuta e considerando que já foi formada a angularidade 

processual com a citação do requerido, DETERMINO a intimação do 

próprio, para se manifestar sobre o pedido do requerente, consoante 

preconiza o artigo 485, § 4º, do NCPC, advertindo-o que seu silêncio 

valerá como concordância tácita. Com a manifestação ou certificado o 

decurso do prazo, VOLTEM-ME conclusos. Cumpra-se. Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 26 de 

novembro de 2018. André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002342-98.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

EVANIR GREGORIO PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CONRADO AGOSTINI MACHADO OAB - MT16637/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1002342-98.2018.8.11.0051 Previdenciário Despacho. Vistos 

etc. De proêmio, diante do não comparecimento do instituto requerido em 

audiências neste juízo, o que obstará a tentativa de conciliação entre as 

partes e ocasionará o retardamento do feito, em homenagem ao princípio 

constitucional de duração razoável do processo, DETERMINO a CITAÇÃO 

da parte requerida, para contestar a presente ação, no prazo de 30 

(trinta) dias (art. 183, do NCPC), sob de pena de serem havidas como 

verdadeiras as alegações de fatos formuladas pela parte autora (art. 344, 

do NCPC). DEVERÁ atentar-se, ainda, para o disposto no art. 341, do 

NCPC. DEFIRO o pedido de justiça gratuita. Cumpra-se. Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 26 de 

novembro de 2018. André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002348-08.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS XAVIER DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA AMARANTE KANNEBLEY OAB - MT12199/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1002348-08.2018.8.11.0051 Previdenciário. Despacho. Vistos 

etc. De proêmio, diante do não comparecimento do instituto requerido em 

audiências neste juízo, o que obstará a tentativa de conciliação entre as 

partes e ocasionará o retardamento do feito, em homenagem ao princípio 

constitucional de duração razoável do processo, DETERMINO a CITAÇÃO 

da parte requerida, para contestar a presente ação, no prazo de 30 

(trinta) dias (art. 183, do NCPC), sob de pena de serem havidas como 

verdadeiras as alegações de fatos formuladas pela parte autora (art. 344, 

do NCPC). DEVERÁ atentar-se, ainda, para o disposto no art. 341, do 

NCPC. DEFIRO o pedido de justiça gratuita. Cumpra-se. Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 26 de 

novembro de 2018. André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002361-07.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

PAULINO ELIAS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO FERREIRA GARCIA OAB - MT0007313A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1002361-07.2018.8.11.0051 Previdenciário. Despacho. Vistos 

etc. De proêmio, diante do não comparecimento do instituto requerido em 

audiências neste juízo, o que obstará a tentativa de conciliação entre as 

partes e ocasionará o retardamento do feito, em homenagem ao princípio 

constitucional de duração razoável do processo, DETERMINO a CITAÇÃO 

da parte requerida, para contestar a presente ação, no prazo de 30 

(trinta) dias (art. 183, do NCPC), sob de pena de serem havidas como 

verdadeiras as alegações de fatos formuladas pela parte autora (art. 344, 

do NCPC). DEVERÁ atentar-se, ainda, para o disposto no art. 341, do 
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NCPC. DEFIRO o pedido de justiça gratuita. Cumpra-se. Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 26 de 

novembro de 2018. André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002387-05.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DAYANNE DIETRICH (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TELMA RACHEL CANDIL OAB - MT10292-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOUZA FILHO & LUIZ DE SOUZA LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1002387-05.2018.8.11.0051 Obrigação de fazer c.c. indenização 

por danos morais Despacho. Vistos etc. De início, REMETAM-SE os autos 

ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca 

para designação de sessão de mediação/conciliação entre as partes, 

quantas forem necessárias para viabilizar a solução consensual do 

conflito, atentando-se para o disposto no art. 334, § 2º, NCPC. CITE-SE a 

parte contrária para que compareça a sessão de conciliação/mediação 

devidamente acompanhada por seu advogado ou Defensor Público, a ser 

realizada pelo Conciliador/Mediador do Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania – CEJUSC desta Comarca, com antecedência mínima 

de 30 (trinta) dias, devendo a parte requerida ser citada com pelo menos 

20 (vinte) dias de antecedência (art. 334, NCPC); ATENTE-SE a Secretaria 

para o disposto no art. 334 § 3º, do NCPC, devendo a intimação da autora 

para audiência ser realizada na pessoa de sua advogada, salvo se for 

assistido pela Defensoria Pública. CONSIGNE-SE no mandado que partes 

poderão constituir representante, por meio de procuração específica com 

poderes para negociar e transigir (§10, art. 334, do NCPC). DEVERÁ a 

requerida manifestar expressamente eventual desinteresse na 

autocomposição, no prazo de 10 (dez) dias de antecedência da aludida 

audiência (art. 334 §5º NCPC) sendo que o prazo para a resposta, nesta 

hipótese, iniciar-se-á do protocolo do pedido de cancelamento (art. 335, II, 

NCPC). ADVIRTA-SE as partes que o seu não comparecimento 

injustificado à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% (dois por 

cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, a qual 

será revertida em favor do Estado. Não realizado o acordo, a requerida 

poderá apresentar contestação, no prazo legal, cujo termo inicial será a 

data da audiência de conciliação/mediação (art. 335, I, NCPC), sob de pena 

de serem havidas como verdadeiras as alegações de fatos formuladas 

pela autora (art. 344, NCPC). REGISTRE-SE, ainda, a advertência do art. 

341 do NCPC; Apresentada na peça contestatória quaisquer das matérias 

elencadas no art. 338 do NCPC, desde já, FACULTO à requerente no 

prazo de 15 (quinze) dias a alteração da petição inicial, adotando-se as 

providências do art. 339 no NCPC. Defiro os benefícios da justiça gratuita. 

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Campo 

Verde/MT, 28 de novembro de 2018. André Barbosa Guanaes Simões Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002363-74.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

PACHECO DE OLIVEIRA & BARCELOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL LORENZZATTO OAB - MT20692-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE PUPIN E CIA LTDA. (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1002363-74.2018.8.11.0051 Execução Despacho. Vistos etc. De 

início, antes de apreciar o pleito autoral, pertinente oportunizar ao 

exequente a possibilidade de emendar sua inicial, a fim de sanar a 

irregularidade a seguir apontada. De elementar conhecimento que a 

Constituição Federal estabelece, em seu art. 5º, LXXIV, que "o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem falta 

de recursos". No mesmo sentido, dispõe o art. 98 do Novo Código de 

Processo Civil, in verbis: A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou 

estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as 

despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à 

gratuidade da justiça, na forma da lei. Com efeito, da premissa legalmente 

estabelecida denota-se que é permitido ao juiz indeferir a gratuidade 

judiciária, ainda que não impugnada pela parte contrária, desde que a 

parte seja intimada para apresentar documentos que demonstrem sua 

hipossuficiência e estes revelem sua possibilidade de arcar com o 

pagamento das verbas processuais. Equivale dizer, a presunção 

conferida à declaração da parte requerente é juris tantum, devendo a 

questão da concessão ou não da justiça gratuita ser resolvida tendo em 

vista a realidade apresentada em cada caso concreto submetido à 

apreciação. De inteira pertinência ao tema é o posicionamento adotado 

pela Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL 

NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA DEFERIDO. AFASTADA SÚMULA 7/STJ NO CASO CONCRETO. 

RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência firmada no âmbito desta eg. 

Corte de Justiça delineia que o benefício da assistência judiciária pode ser 

indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos 

acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade 

jurídica. 2. Não prevalece o indeferimento do pedido de justiça gratuita 

quando o Tribunal de origem o fizer porque o autor não acostou provas da 

necessidade do benefício. O art. 4º, § 1º, da Lei 1.060/50 traz a 

presunção juris tantum de que a pessoa física que pleiteia o benefício não 

possui condições de arcar com as despesas do processo sem 

comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Por isso, a princípio, 

basta o simples requerimento, sem nenhuma comprovação prévia, para 

que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita. 3. Agravo 

regimental não provido (STJ AgRg no AgRg no AREsp 711.411/MT, Rel. 

Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/03/2016, DJe 

17/03/2016). In casu, das informações obtidas dos autos é possível 

observar que a parte exequente é pessoa jurídica que atua no ramo de 

comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos 

automotores e comércio varejista de outro produtos (importados de peças 

para veículos automotores), com capital social de 200.000 quotas, no valor 

de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). Assim, em uma ótica de cognição 

sumária, constata-se que tais elementos não indicam a sua ausência de 

recursos, ao contrário, direcionam-se a comprovar capacidade financeira. 

Diante do exposto, DETERMINO a intimação da Parte Exequente para que 

comprove sua hipossuficiência (art. 99, § 2º, do NCPC), sob pena de 

indeferimento. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às 

providências. Campo Verde/MT, 28 de novembro de 2018. André Barbosa 

Guanaes Simões Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1002248-53.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARIENE RAMOS VEIGA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALMIR ROGERIO DE MOURA OAB - MT13853/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1002248-53.2018.8.11.0051 Revisional de contrato. Despacho. 

Vistos etc. De elementar conhecimento que a Constituição Federal 

estabelece, em seu art. 5º, LXXIV, que "o Estado prestará assistência 

jurídica integral e gratuita aos que comprovarem falta de recursos". No 

mesmo sentido, dispõe o art. 98 do Novo Código de Processo Civil, in 

verbis: A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou es-trangeira, com 

insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais 

e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma 

da lei. Com efeito, da premissa legalmente estabelecida denota-se que é 

permitido ao juiz indeferir a gratuidade judiciária, ainda que não impugnada 

pela parte contrária, desde que a parte seja intimada para apresentar 

documentos que demonstrem sua hipossuficiência e estes revelem sua 

possibilidade de arcar com o pagamento das verbas processuais. Equivale 

dizer, a presunção conferida à declaração da parte requerente é juris 

tantum, devendo a questão da concessão ou não da justiça gratuita ser 

resolvida tendo em vista a realidade apresentada em cada caso concreto 

submetido à apreciação. De inteira pertinência ao tema versado 

colaciona-se o seguinte julgado proferido pela Quarta Turma do Superior 

Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DEFERIDO. 

AFASTADA SÚMULA 7/STJ NO CASO CONCRETO. RECURSO NÃO 
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PROVIDO. 1. A jurisprudência firmada no âmbito desta eg. Corte de Justiça 

delineia que o benefício da assistência judiciária pode ser indeferido 

quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados 

aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica. 2. 

Não prevalece o indeferimento do pedido de justiça gratuita quando o 

Tribunal de origem o fizer porque o autor não acostou provas da 

necessidade do benefício. O art. 4º, § 1º, da Lei 1.060/50 traz a 

presunção juris tantum de que a pessoa física que pleiteia o benefício não 

possui condições de arcar com as despesas do processo sem 

comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Por isso, a princípio, 

basta o simples requerimento, sem nenhuma comprovação prévia, para 

que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita. 3. Agravo 

regimental não provido (STJ AgRg no AgRg no AREsp 711.411/MT, Rel. 

Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/03/2016, DJe 

17/03/2016). In casu, denota-se que a requerente adquiriu um veículo no 

valor de R$ 139.000,00, mediante o pagamento de uma entrada de R$ 

102.750,00 e o parcelamento do restante em 35 parcelas de R$ 2.755,00, 

demonstrando indícios de sua capacidade financeira, máxime diante do 

valor da mensalidade por ele assumida. Extrai-se, também, que a Parte 

Autora não trouxe comprovante de endereço, consoante prelecionam os 

arts. 319 e 320 do NCPC, “in verbis”: Art. 319. A petição inicial indicará: [...] 

II - os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a 

profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no 

Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e 

a residência do autor e do réu; [...]. Art. 320. A petição inicial será instruída 

com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Diante do 

exposto, DETERMINO a intimação da parte autora para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, comprove sua hipossuficiência (art. 99, § 2º, do NCPC), bem 

como apresente comprovante de seu endereço, sob pena de 

indeferimento, com fulcro no art. 321, parágrafo único, do novo Código de 

Processo Civil. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às 

providências. Campo Verde/MT, 28 de novembro de 2018. André Barbosa 

Guanaes Simões Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002218-18.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERIVAN BESSA SOUZA (EXECUTADO)

ERIVAN BESSA SOUZA 00091875102 (EXECUTADO)

LUCIANE DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1002218-18.2018.8.11.0051 Execução Despacho. Vistos etc. 

CITE-SE a parte executada para efetuar o pagamento da dívida, no prazo 

de 03 (três) dias (art. 829, NCPC), bem como de honorários advocatícios 

de 10% (dez pontos percentuais) sobre o valor da causa (art. 827, NCPC), 

CONSIGNANDO-SE que, em caso de pronto e integral adimplemento, a 

verba honorária será reduzida pela metade (art. 827, §1º, do NCPC); Se o 

Oficial de Justiça não encontrar a executada DEVERÁ realizar o arresto 

de tantos bens da parte devedora quantos bastem para garantir a 

execução e prosseguir no cumprimento das disposições constante no § 

1º do art. 830, do NCPC, independente de nova ordem, incumbindo ao 

credor requerer a citação por edital, quando frustradas a cientificação 

pessoal e com hora certa; Efetivada a citação por hora certa (§ 1º do art. 

830, do NCPC) e certificado o decurso do prazo para apresentação de 

embargos, desde já NOMEIO o Defensor Público atuante nesta Comarca 

como curador especial à parte executada, enquanto não for constituído 

advogado (art. 72, II, NCPC); Não havendo pagamento, PROCEDA-SE a 

penhora de bens da parte devedora, observando o disposto no art. 831 e 

832, ambos do NCPC, bem como sua avaliação, LAVRANDO-SE o 

respectivo auto, com a intimação da parte executada na mesma 

oportunidade (art. 829, §1º, do NCPC); REGISTRE-SE, ainda, ser 

incumbência da parte exequente providenciar, independente de mandado 

judicial, a averbação do arresto ou penhora no registro competente, para 

fim de conhecimento absoluto perante terceiros (art. 844, do NCPC); A 

parte executada, em consonância com o art. 914, do NCPC, 

independentemente de penhora, caução ou depósito, PODERÁ se opor à 

execução por meio de EMBARGOS, no prazo de 15 (quinze) dias, 

contados na forma do art. 231 e 915, ambos do NCPC, podendo alegar as 

matérias elencadas no art. 917, do NCPC, ATENTANDO-SE que eventuais 

incorreções da penhora ou avaliação poderão ser impugnadas por simples 

petição (art. 917, § 1º, NCPC); ADVIRTA-SE a parte devedora que o 

oferecimento de embargos manifestamente protelatórios será considerada 

conduta atentatória à dignidade da justiça (art. 918, § 1º, NCPC); No prazo 

para a apresentação dos embargos, reconhecendo o crédito da 

exequente e comprovando o pagamento de 30% do valor em execução, 

acrescidos de custas e honorários advocatícios, as partes executadas 

PODERÃO requerer o pagamento do saldo remanescente em até 06 (seis) 

parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao 

mês (art. 916, do NCPC); Formalizado o pedido de parcelamento, 

DETERMINO a intimação da parte exequente para manifestar-se, no prazo 

de 05 (cinco) dias; Esgotado o prazo para o cumprimento da obrigação e 

não sendo oferecidos embargos à execução, MANIFESTE-SE a parte 

credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao seu interesse pela 

adjudicação dos bens eventualmente penhorados. Frustrada a tentativa de 

penhora, INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, indique bens penhoráveis, sob pena de SUSPENSÃO da execução, a 

rigor do estabelecido no art. 921, III, do NCPC. Formalizado o pedido de 

parcelamento, DETERMINO a intimação da parte exequente para 

manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias. Cumpra-se. Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 28 de 

novembro de 2018. André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002340-31.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT0005308S 

(ADVOGADO(A))

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CARLOS FELITO (EXECUTADO)

DENILSO LUIS FORCHEZATTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1002340-31.2018.8.11.0051 Execução Despacho. Vistos etc. 

CITE-SE a parte executada para efetuar o pagamento da dívida, no prazo 

de 03 (três) dias (art. 829, NCPC), bem como de honorários advocatícios 

de 10% (dez pontos percentuais) sobre o valor da causa (art. 827, NCPC), 

CONSIGNANDO-SE que, em caso de pronto e integral adimplemento, a 

verba honorária será reduzida pela metade (art. 827, §1º, do NCPC); Se o 

Oficial de Justiça não encontrar a executada DEVERÁ realizar o arresto 

de tantos bens da parte devedora quantos bastem para garantir a 

execução e prosseguir no cumprimento das disposições constante no § 

1º do art. 830, do NCPC, independente de nova ordem, incumbindo ao 

credor requerer a citação por edital, quando frustradas a cientificação 

pessoal e com hora certa; Efetivada a citação por hora certa (§ 1º do art. 

830, do NCPC) e certificado o decurso do prazo para apresentação de 

embargos, desde já NOMEIO o Defensor Público atuante nesta Comarca 

como curador especial à parte executada, enquanto não for constituído 

advogado (art. 72, II, NCPC); Não havendo pagamento, PROCEDA-SE a 

penhora de bens da parte devedora, observando o disposto no art. 831 e 

832, ambos do NCPC, bem como sua avaliação, LAVRANDO-SE o 

respectivo auto, com a intimação da parte executada na mesma 

oportunidade (art. 829, §1º, do NCPC); REGISTRE-SE, ainda, ser 

incumbência da parte exequente providenciar, independente de mandado 

judicial, a averbação do arresto ou penhora no registro competente, para 

fim de conhecimento absoluto perante terceiros (art. 844, do NCPC); A 

parte executada, em consonância com o art. 914, do NCPC, 

independentemente de penhora, caução ou depósito, PODERÁ se opor à 

execução por meio de EMBARGOS, no prazo de 15 (quinze) dias, 

contados na forma do art. 231 e 915, ambos do NCPC, podendo alegar as 

matérias elencadas no art. 917, do NCPC, ATENTANDO-SE que eventuais 

incorreções da penhora ou avaliação poderão ser impugnadas por simples 

petição (art. 917, § 1º, NCPC); ADVIRTA-SE a parte devedora que o 

oferecimento de embargos manifestamente protelatórios será considerada 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103873/12/2018 Página 438 de 948



conduta atentatória à dignidade da justiça (art. 918, § 1º, NCPC); No prazo 

para a apresentação dos embargos, reconhecendo o crédito da 

exequente e comprovando o pagamento de 30% do valor em execução, 

acrescidos de custas e honorários advocatícios, as partes executadas 

PODERÃO requerer o pagamento do saldo remanescente em até 06 (seis) 

parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao 

mês (art. 916, do NCPC); Formalizado o pedido de parcelamento, 

DETERMINO a intimação da parte exequente para manifestar-se, no prazo 

de 05 (cinco) dias; Esgotado o prazo para o cumprimento da obrigação e 

não sendo oferecidos embargos à execução, MANIFESTE-SE a parte 

credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao seu interesse pela 

adjudicação dos bens eventualmente penhorados. Frustrada a tentativa de 

penhora, INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, indique bens penhoráveis, sob pena de SUSPENSÃO da execução, a 

rigor do estabelecido no art. 921, III, do NCPC. Formalizado o pedido de 

parcelamento, DETERMINO a intimação da parte exequente para 

manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias. Cumpra-se. Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 28 de 

novembro de 2018. André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001794-73.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ADALIR MORES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVERALDO JOSE DE OLIVEIRA LORENZATTO OAB - MT0009581A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DISTRIBUIDORA DE CARNE 3 FAMILIAS LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1001794-73.2018.8.11.0051 Execução. Despacho. Vistos etc. 

CITE-SE a parte executada para efetuar o pagamento da dívida, no prazo 

de 03 (três) dias (art. 829, NCPC), bem como de honorários advocatícios 

de 10% (dez pontos percentuais) sobre o valor da causa (art. 827, NCPC), 

CONSIGNANDO-SE que, em caso de pronto e integral adimplemento, a 

verba honorária será reduzida pela metade (art. 827, §1º, do NCPC); Se o 

Oficial de Justiça não encontrar a executada DEVERÁ realizar o arresto 

de tantos bens da parte devedora quantos bastem para garantir a 

execução e prosseguir no cumprimento das disposições constante no § 

1º do art. 830, do NCPC, independente de nova ordem, incumbindo ao 

credor requerer a citação por edital, quando frustradas a cientificação 

pessoal e com hora certa; Efetivada a citação por hora certa (§ 1º do art. 

830, do NCPC) e certificado o decurso do prazo para apresentação de 

embargos, desde já NOMEIO o Defensor Público atuante nesta Comarca 

como curador especial à parte executada, enquanto não for constituído 

advogado (art. 72, II, NCPC); Não havendo pagamento, PROCEDA-SE a 

penhora de bens da parte devedora, observando o disposto no art. 831 e 

832, ambos do NCPC, bem como sua avaliação, LAVRANDO-SE o 

respectivo auto, com a intimação da parte executada na mesma 

oportunidade (art. 829, §1º, do NCPC); REGISTRE-SE, ainda, ser 

incumbência da parte exequente providenciar, independente de mandado 

judicial, a averbação do arresto ou penhora no registro competente, para 

fim de conhecimento absoluto perante terceiros (art. 844, do NCPC); A 

parte executada, em consonância com o art. 914, do NCPC, 

independentemente de penhora, caução ou depósito, PODERÁ se opor à 

execução por meio de EMBARGOS, no prazo de 15 (quinze) dias, 

contados na forma do art. 231 e 915, ambos do NCPC, podendo alegar as 

matérias elencadas no art. 917, do NCPC, ATENTANDO-SE que eventuais 

incorreções da penhora ou avaliação poderão ser impugnadas por simples 

petição (art. 917, § 1º, NCPC); ADVIRTA-SE a parte devedora que o 

oferecimento de embargos manifestamente protelatórios será considerada 

conduta atentatória à dignidade da justiça (art. 918, § 1º, NCPC); No prazo 

para a apresentação dos embargos, reconhecendo o crédito da 

exequente e comprovando o pagamento de 30% do valor em execução, 

acrescidos de custas e honorários advocatícios, as partes executadas 

PODERÃO requerer o pagamento do saldo remanescente em até 06 (seis) 

parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao 

mês (art. 916, do NCPC); Formalizado o pedido de parcelamento, 

DETERMINO a intimação da parte exequente para manifestar-se, no prazo 

de 05 (cinco) dias; Esgotado o prazo para o cumprimento da obrigação e 

não sendo oferecidos embargos à execução, MANIFESTE-SE a parte 

credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao seu interesse pela 

adjudicação dos bens eventualmente penhorados. Frustrada a tentativa de 

penhora, INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, indique bens penhoráveis, sob pena de SUSPENSÃO da execução, a 

rigor do estabelecido no art. 921, III, do NCPC. Formalizado o pedido de 

parcelamento, DETERMINO a intimação da parte exequente para 

manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias. Defiro o pedido de gratuidade 

da justiça. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às 

providências. Campo Verde/MT, 28 de novembro de 2018. André Barbosa 

Guanaes Simões Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002364-59.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JERONIMO CAVALCANTE DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO FERREIRA GARCIA OAB - MT0007313A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1002364-59.2018.8.11.0051 Previdenciário Despacho. Vistos 

etc. De início, registra-se que o autor postula pelo restabelecimento de 

benefício concedido em ação previdenciária que tramitou na 1ª Vara desta 

comarca, sendo julgada procedente, encontrando-se em fase recursal (nº 

1760-62.2011.811.0051 – código 35220). Nestes termos, considerando 

que a pretensão do requerente é a mesma daquela anteriormente 

pleiteada, a fim de evitar decisões conflitantes, DETERMINO a remessa do 

presente feito à 1ª Vara desta comarca. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se 

o necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 28 de novembro de 

2018. André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002329-02.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS GONCALVES MUNIZ (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVERALDO JOSE DE OLIVEIRA LORENZATTO OAB - MT0009581A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D'AURA TEXTIL EXPORTADORA E IMPORTADORA LTDA - ME 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1002329-02.2018.8.11.0051 Embargos de terceiros Despacho. 

Vistos etc. Trata-se de embargos de terceiros em que o embargante 

sustenta ser terceiro prejudicado em decorrência de penhora efetuada 

nos autos da ação de execução movida pela empresa embargada em face 

de Paula Cezar de Aguiar, sendo que esta última tramita perante este juízo 

na forma eletrônica (Processo nº 3570-96.2016.811.0051 - Código 112319 

- PEA). Por corolário, adoto a interpretação do disposto no art. 3º da 

Portaria 296/2016- PRES e DETERMINO o cancelamento da distribuição 

deste feito e a sua posterior redistribuição junto ao Sistema Apolo 

Eletrônico, procedendo com as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se. 

Intime-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 28 

de novembro de 2018. André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1002406-11.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL LORENZZATTO OAB - MT20692-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUVANOR ANUNCIACAO OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1002406-11.2018.8.11.0051 Declaratória Despacho. Vistos etc. 

DEFIRO os benefícios da assistência judiciária gratuita, bem como DEFIRO 

a abertura do inventário. NOMEIO como inventariante a requerente 

SEBASTIANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA, que deverá prestar 
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compromisso no prazo de 05 (cinco) dias (art. 617, do NCPC) e as 

primeiras declarações nos 20 (vinte) dias subsequentes (art. 620, NCPC). 

Sob outro prisma, verificando que o herdeiro LUANN SILVA OLIVEIRA se 

trata de menor de idade, a fim de evitar futuro conflito de interesses e 

arguição de nulidade, NOMEIO a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO para atuar como curadora especial, a qual deverá ser 

intimada acerca da nomeação. Apresentadas as primeiras declarações, 

CITEM-SE o cônjuge, herdeiros, e legatários, se houverem, bem como 

INTIMEM-SE as Fazendas Públicas Estadual, Municipal e Federal para que, 

havendo interesse, se manifestem sobre o presente feito. No ato da 

citação deverá ser entregue para cada um dos citandos, além de uma via 

da exordial, uma via das primeiras declarações, a rigor do que dispõe o 

art. 629, § 3°, do NCPC. ATENTE-SE a Secretaria para encaminhar copia 

às Fazendas Públicas, nos termos do § 4º, do referido artigo. EXPEÇA-SE, 

ainda, edital de publicação para conhecimento de terceiros dos termos do 

presente inventário (art. 259, III, do NCPC). Após, CERTIFICADA a 

ocorrência das citações e intimações, ABRA-SE vistas às partes em 

cartório para se manifestarem sobre as primeiras declarações, consoante 

estabelece o art. 627 do NCPC. DEVERÁ a Fazenda Pública indicar o valor 

dos bens de raiz descritos nas primeiras declarações, que constem de 

seu cadastro, no prazo do art. 629, do NCPC. Não havendo impugnações 

a que se refere o art. 627 do NCPC, DETERMINO a avaliação dos bens 

existentes, expedindo-se o competente mandado, salvo se a Fazenda 

Pública concordar com o valor atribuído aos bens pela inventariante e não 

houver incapaz entre as partes (art. 633 do NCPC). Acostado aos autos o 

laudo de avaliação, INTIMEM-SE as partes para se manifestarem, no prazo 

de 15 (quinze) dias (art. 635), devendo a secretaria observar o seguinte: 

a) Havendo impugnação do laudo, deverão os autos ser remetidos à 

conclusão; b) Aceita a avaliação, DEVERÁ a inventariante ser intimada 

para apresentar as últimas declarações (art. 636 do NCPC). Em seguida, 

INTIMEM-SE os envolvidos para, no prazo comum de 15 (quinze) dias, 

manifestarem-se nos autos (art. 637 do NCPC). Após, deverá ser 

comprovado nos autos o cálculo do tributo, devendo ser ouvidas as 

partes, no prazo de 05 (cinco) dias. Em seguida, a fazenda Pública (art. 

638 do NCPC). Havendo o pagamento das dívidas vencidas e exigíveis 

habilitadas na forma do art. 642 do NCPC ou declaradas nas primeiras e 

últimas declarações, FACULTO às partes a possibilidade de formularem 

pedido do quinhão, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 647 do NCPC), ou 

desde já apresentarem o plano de partilha. Cumpridas tais determinações 

e comprovado o recolhimento do ITCMD, voltem-me os autos conclusos. 

NOTIFIQUE-SE o Ministério Público, assim como PROCEDA-SE a intimação 

da Curadora Especial do herdeiro acerca das presentes deliberações. 

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Campo 

Verde/MT, 28 de novembro de 2018. André Barbosa Guanaes Simões Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001467-31.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

EUCLESIO SCHENKEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO RIBEIRO ROCHA OAB - MT0013281A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OSVALDO CIRILO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1001467-31.2018.8.11.0051 Declaratória Despacho. Vistos etc. 

Diante do teor do petitório retro, em que o advogado da parte requerida 

informa a existência de audiência anteriormente designada perante o Juízo 

de Rondonópolis –MT, em homenagem ao princípio da ampla defesa 

DEFIRO o pedido de redesignação da audiência de conciliação agendada 

nos presentes autos. Via de consequência, DETERMINO a remessa dos 

autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta 

Comarca para as providências pertinentes. Cumpra-se. Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 28 de 

novembro de 2018. André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001906-42.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE NIETO MOYA OAB - SP235738 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOIZES RODRIGUES LOPES (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO FERREIRA GARCIA OAB - MT0007313A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1001906-42.2018.8.11.0051 Despacho. Vistos etc. Em tempo, 

DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça formulada pelo Requerido. No 

mais, INTIME-SE a parte requerida/reconvinte para se manifestar acerca 

do pedido de desistência formalizado pela parte autora, no prazo de 05 

(cinco) dias, consignando-se que o silêncio será interpretado como 

concordância. Após, volvam os autos conclusos para análise da 

desistência da ação principal e julgamento da reconvenção. Cumpra-se. 

Intime-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 29 

de novembro de 2018. André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002407-93.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EUCAFLORA INDUSTRIA DE MADEIRAS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1002407-93.2018.8.11.0051 Execução fiscal. Despacho. Vistos 

etc. CITE-SE a parte executada para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar o 

principal e seus acessórios ou garantir a execução (art. 8º da Lei 

6.830/80). Não havendo pagamento ou garantia do juízo, proceda-se a 

PENHORA dos BENS da parte devedora, tantos quantos bastem para 

satisfazer a Execução (art. 7º, inc. II, da Lei 6.830/80). Se a parte 

executada não tiver domicílio ou dele se ocultar, desde já autorizo o 

ARRESTO dos BENS da própria, no limite do débito (art. 7º, inc. III, da Lei 

6.830/80); Efetivada penhora ou arresto, determino REGISTRE-SE, 

independentemente do pagamento de custas ou outras despesas, 

observado o disposto no artigo 14, da Lei 6.830/80 (art. 7º, inc. IV, da Lei 

6.830/80), e AVALIEM-SE os bens eventualmente constritos (art. 7º, inc. 

V, da Lei 6.830/80). Garantido o Juízo, poderá a parte executada oferecer 

EMBARGOS, no prazo de 30 (trinta) dias, contados do depósito ou da 

intimação da penhora (art. 16, da Lei 6.830/80). Por fim, FIXO honorários 

advocatícios a serem pagos pela parte executada no percentual de 10% 

sobre o valor da dívida, devidamente atualizado, atentando-se que, em 

caso de pagamento no prazo de 05 (cinco) dias, nos moldes do art. 8º da 

Lei 6.830/80, a verba honorária será reduzida à metade. Cumpra-se. 

Intime-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 29 

de novembro de 2018. André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002410-48.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DESTILARIA SAO JORGE LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1002410-48.2018.8.11.0051 Execução fiscal Despacho. Vistos 

etc. CITE-SE a parte executada para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar o 

principal e seus acessórios ou garantir a execução (art. 8º da Lei 

6.830/80). Não havendo pagamento ou garantia do juízo, proceda-se a 

PENHORA dos BENS da parte devedora, tantos quantos bastem para 

satisfazer a Execução (art. 7º, inc. II, da Lei 6.830/80). Se a parte 

executada não tiver domicílio ou dele se ocultar, desde já autorizo o 

ARRESTO dos BENS da própria, no limite do débito (art. 7º, inc. III, da Lei 

6.830/80); Efetivada penhora ou arresto, determino REGISTRE-SE, 

independentemente do pagamento de custas ou outras despesas, 

observado o disposto no artigo 14, da Lei 6.830/80 (art. 7º, inc. IV, da Lei 

6.830/80), e AVALIEM-SE os bens eventualmente constritos (art. 7º, inc. 

V, da Lei 6.830/80). Garantido o Juízo, poderá a parte executada oferecer 

EMBARGOS, no prazo de 30 (trinta) dias, contados do depósito ou da 

intimação da penhora (art. 16, da Lei 6.830/80). Por fim, FIXO honorários 

advocatícios a serem pagos pela parte executada no percentual de 10% 

sobre o valor da dívida, devidamente atualizado, atentando-se que, em 
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caso de pagamento no prazo de 05 (cinco) dias, nos moldes do art. 8º da 

Lei 6.830/80, a verba honorária será reduzida à metade. Cumpra-se. 

Intime-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 29 

de novembro de 2018. André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002418-25.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR0008123S (ADVOGADO(A))

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA OAB - MT21589/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALTER PEDRO BAUERMEISTER (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1002418-25.2018.8.11.0051 Cobrança. Despacho. Vistos etc. De 

início, não sendo o caso de aplicação do disposto no art. 330 do NCPC, 

com fundamento no disposto no artigo 334 do mesmo codex, DETERMINO 

a remessa do presente feito ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania desta Comarca para designação de AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO entre as partes, quantas forem necessárias para viabilizar 

a solução consensual do conflito, atentando-se para o disposto no art. 

334, § 2º, NCPC. CITE-SE a parte contrária para que compareça à sessão 

de conciliação/mediação devidamente acompanhada por seu advogado ou 

Defensor Público, a ser realizada pelo Conciliador/Mediador do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC desta Comarca, 

com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo a parte requerida 

ser citada com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência (art. 334, 

NCPC). ATENTE-SE a Secretaria para o disposto no art. 334 § 3º, do 

NCPC, devendo a intimação do autor para audiência ser realizada na 

pessoa de seu advogado. CONSIGNE-SE no mandado que as partes 

poderão constituir representante, por meio de procuração específica com 

poderes para negociar e transigir (§10, art. 334, do NCPC). DEVERÁ a 

parte requerida manifestar expressamente eventual desinteresse na 

autocomposição, no prazo de 10 (dez) dias de antecedência da aludida 

audiência (art. 334 §5º NCPC) sendo que o prazo para a resposta, nesta 

hipótese, iniciar-se-á do protocolo do pedido de cancelamento (art. 335, II, 

NCPC). ADVIRTAM-SE as partes que o seu não comparecimento 

injustificado à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% (dois por 

cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, a qual 

será revertida em favor do Estado. Não realizado o acordo, a parte 

requerida poderá apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, 

cujo termo inicial será a data da audiência de conciliação/mediação (art. 

335, I, NCPC), sob pena de serem havidas como verdadeiras as alegações 

de fatos formuladas pela parte autora (art. 344, NCPC). REGISTRE-SE, 

ainda, a advertência do art. 341 do NCPC. Apresentada na peça 

contestatória quaisquer das matérias elencadas no art. 338 do NCPC, 

desde já, FACULTO ao autor no prazo de 15 (quinze) dias a alteração da 

petição inicial, adotando-se as providências do art. 339 no NCPC. Defiro o 

pedido de justiça gratuita. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Às providências. Campo Verde/MT, 29 de novembro de 2018. André 

Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002035-47.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

KAMILA ALVARES SIMOES BARATA (REQUERENTE)

MARCOS ALEXANDRE ALVARES BARATA (REQUERENTE)

MOACYR ALVARES SARAN BARATA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TELMA RACHEL CANDIL OAB - MT10292-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARLETE AVILA ALVARES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1002035-47.2018.8.11.0051 Arrolamento Despacho. Vistos etc. 

Nota-se tratar de ação de arrolamento sumário, regulada nos artigos 659 a 

667 do Código de Processo Civil, de modo que se torna indispensável que 

a petição inicial seja instruída, de início, com determinadas informações e 

documentos, a fim de que se atinja a celeridade na prestação jurisdicional. 

Outrossim, em obediência ao Provimento nº 56 do CNJ, “é obrigatório para 

o processamento dos inventários e partilhas judiciais, bem como para 

lavrar escrituras públicas de inventário extrajudicial, a juntada de certidão 

acerca da inexistência de testamento deixado pelo autor da herança, 

expedida pela CENSEC – Central Notarial de Serviços Compartilhados”. 

Sendo assim, DETERMINO a intimação da parte requerente para que, 

optando pelo rito do arrolamento, emende a inicial, sob pena de 

indeferimento (no art. 321, parágrafo único, do NCPC), devendo, no prazo 

de 15 (quinze) dias: a) expor de forma precisa e clara todos os elementos 

que seriam objeto das primeiras declarações; b) declarar, caracterizar e 

atribuir valor aos bens do espólio, bem como indicar eventuais dívidas 

ativas e passivas deste; c) apresentar plano de partilha amigável; d) 

indicar o estado civil dos herdeiros e, sendo casados, juntar além da 

certidão de casamento, também a procuração dos respectivos cônjuges; 

e) apresentar certidão acerca da inexistência de testamento deixado pelo 

autor da herança, expedida pela CENSEC – Central Notarial de Serviços 

Compartilhados, sob pena de indeferimento, com fulcro no art. 321, 

parágrafo único, do novo Código de Processo Civil. Cumpra-se. Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 29 de 

novembro de 2018. André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 10706 Nr: 252-91.2005.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Evaldo Rezende Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo Stechow

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evaldo Rezende Fernandes - 

OAB:3.610/MT, José Carlos de Souza Pires - OAB:1.938-A/MT, 

Mauro Alexandre Moleiro Pires - OAB:7443, Yuri Zarjitsky de 

Oliveira - OAB:23931/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Giovani Bianchi - 

OAB:6641/MT

 Certifico e dou fé que, a parte executada devidamente intimada através 

do seu procurador conforme DJE nº 10330, publicado no dia 04/09/2018, 

deixou decorrer o prazo e nada manifestou até a presente data; QUE, 

INTIMO a parte exequente, na pessoa do seu procurador, para que no 

prazo de 05 (cinco) dias, requeira o que entender de direito. É o que 

cumpre.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 18366 Nr: 471-36.2007.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Campo Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosangela Albuquerque Crivellente-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivanor Antonio Kayser - 

OAB:8437/MT, Marcus Vinicius Gregório Mundim - OAB:14235

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ROSANGELA ALBUQUERQUE 

CRIVELLENTE-ME, CNPJ: 02811203000193. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 29/01/2007.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE em face de ROSANGELA ALBUQUERQUE 

CRIVELLENTE-ME, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

CDA Nº 00105/2007 - ISSQN - EXERCICIO 2005, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 105/2007.
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 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 29/12/2006

 - Valor Total: R$ 8.414,80 - Valor Atualizado: R$ 7.649,82 - Valor 

Honorários: R$ 764,98

Despacho/Decisão: Processo nº 471-36.2007.811.0051 – Cód. 

18366.Execução Fiscal. Decisão.Vistos etc.De elementar conhecimento 

que a citação por edital constitui medida excepcional, sendo, para tanto, 

necessário o exaurimento de todos os meios disponíveis para a 

localização pessoal da parte ré.Com efeito, o Novo Código de Processo 

Civil, dispõe em seu art. 256, II, e §3º, in verbis:Art. 256. A citação por 

edital será feita:II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que 

se encontrar o citando;[...]§ 3º. O réu será considerado em local ignorado 

ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive 

mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos 

cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços 

públicos.No mesmo sentido, o art. 257, I, do NCPC assim dispõe:Art. 257. 

São requisitos da citação por edital:I - a afirmação do autor ou a certidão 

do of ic ia l  informando a presença das c i rcunstâncias 

autorizadoras;Registra-se, por necessário, que a parte exequente 

desconhece o paradeiro da parte executada, bem como restaram 

infrutíferas as tentativas de sua localização nos endereços apontados por 

meio de buscas nos sistemas INFOJUD, BACENJUD, RENAJUD.Assim, na 

hipótese versada, constata-se que estão preenchidos os requisitos 

necessários para a realização da citação editalícia da parte executada, 

uma vez que não consta dos autos informações acerca de sua 

adresse.Doutrinando sobre o tema ora em debate, FREDIE DIDIER JR 

assevera que:A citação por edital é admissível: a) quando desconhecido 

ou incerto o réu; b) quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que 

se encontrar; c) nos casos expressos em lei (art. 256, CPC). [...] A lei 

estabelece uma presunção legal absoluta de desconhecimento ou 

incerteza do local da citação, quando "infrutíferas as tentativas de sua 

localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre 

seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias 

de serviços públicos" (art. 256, §3°, CPC). (in Curso de direito processual 

civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de 

conhecimento I Fredie Didier Jr. - 17. ed. - Salvador: Ed. Jus Podivm, 2015. 

p. 219).Desta feita, considerando que foram esgotadas todas as 

diligências para a realização da cientificação pessoal da parte executada, 

nos termos do art. 256 do NCPC, DETERMINO a citação por EDITAL da 

parte executada Rosangela Albuquerque Crivellente, com o prazo de 30 

(trinta) dias, nos termos da decisão de fls. 11, observando todos os 

requisitos legais previstos no artigo 8°, IV, da Lei n° 6.830/80. Por fim, 

transcorrido in albis o prazo para resposta, desde já, em atendimento ao 

princípio do contraditório, NOMEIO o ilustre Defensor Público atuante nesta 

Comarca, para funcionar nestes autos como curador especial da parte 

devedora, com fulcro no art. 72, II, do NCPC, enquanto não for constituído 

advogado pela executada.Após, ENCAMINHE-SE os autos a Defensoria 

P ú b l i c a  p a r a  a p r e s e n t a ç ã o  d e  d e f e s a  n o  p r a z o 

legal.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.Campo Verde/MT, 19 

de setembro de 2018.André Barbosa Guanaes Simões, Juiz de Direito.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Laura Ferreira de 

Alvarenga, digitei.

Campo Verde, 29 de novembro de 2018

Leonésio Gonsalves de Resende Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 76433 Nr: 1396-22.2013.811.0051

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jairo Luis Grasel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luis Domingos da Silva - 

OAB:4907B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anely de Moraes Pereira 

Merlin - OAB:OAB/MT 13571-B, Cinara Campos Carneiro - 

OAB:8521/MT, Nelson Feitosa Junior - OAB:8.656

 Certifico e dou fé que, a parte executada devidamente intimada através 

do seu procurador conforme DJE nº 10324, publicado no dia 27/08/2018, 

deixou decorrer o prazo e nada manifestou até a presente data; QUE, 

INTIMO a parte exequente, na pessoa do seu procurador, para que no 

prazo de 05 (cinco) dias, requeira o que entender de direito. É o que 

cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 134241 Nr: 7959-90.2017.811.0051

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Schilke Comercio de Materiais Hidráulicos Ltda, 

Rubens Carlos Schiilke, Maria Jose Elias da Penha Schiilke

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte Autora, na pessoa de seu procurador, para, no prazo de 

05 (cinco) dias, efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, 

referente a 02 (duas) diligências na zona urbana, devendo ser emitida 

G u i a  d e  D i l i g ê n c i a s  n o  e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao, comprovando nos 

autos o respectivo pagamento, para o cumprimento do mandado de 

citação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74758 Nr: 3756-61.2012.811.0051

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BFdSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:12002/MT, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte autora para apresentar planilha de cálculo atualizado da 

dívida a fim de possibilitar a apreciação do pedido de conversão ede 

folhas 153/154verso, prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 21997 Nr: 4309-84.2007.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Credival Participações, Administração e Assessoria 

Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Davi Prati, Onéscimo Prati Júnior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:12002/MT, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jairo João Pasqualotto - 

OAB:3569B/MT

 Tendo em vista a petição de fl. 127, INTIMO a parte exequente para se 

atentar que houve alteração no polo passivo desta demanda em razão do 

falecimento do executado; bem como, para apresentar planilha atualizada 

da dívida e requerer o que entender de direito, prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 138618 Nr: 10115-51.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gaspar Delfino de Andrade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA PENHA OLIVEIRA DIAS 

CARDOSO - OAB:12617B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Assim, não havendo nulidades a declarar e nem irregularidades para 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103873/12/2018 Página 442 de 948



sanar, DECLARO saneado o processo. FIXO como ponto controvertido a 

comprovação da atividade rural em regime de economia familiar do 

requerente pelo período exigido pela legislação vigente, bem como a 

existência de início de prova material. A fim de elucidar as questões 

controvertidas, DEFIRO a produção de prova ORAL, consubstanciada na 

inquirição de testemunhas, assim como prova DOCUMENTAL, consistente 

na juntada de novos documentos.Por consequência, DESIGNO audiência 

de instrução e julgamento para o dia 05 de fevereiro de 2019 às 13h30min. 

ESTABELEÇO o prazo comum de 15 (quinze) dias úteis para apresentação 

de rol de testemunhas, no número máximo de 03 (três) para cada parte, 

sob pena de preclusão. ADVIRTO que a inquirição de testemunhas em 

quantidade superior somente será admitida se comprovada e justificada a 

imprescindibilidade de sua oitiva e se necessária para a prova de fatos 

distintos. CONSIGNO que compete aos advogados constituídos pelas 

partes informar ou intimar cada testemunha por si arrolada, atentando-se 

para as disposições do art. 455 do NCPC. Se houverem testemunhas 

residentes fora da Comarca, DEPREQUE-SE sua oitiva. Intime-se 

pessoalmente a parte autora para prestar depoimento pessoal, sob pena 

de confissão, consignando-se as advertências legais. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Campo Verde, 06 de novembro de 2018. André 

Barbosa Guanaes Simões, Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 153633 Nr: 5952-91.2018.811.0051

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WNOdS, FJMdJS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo dos Santos Alves 

Correa - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Odilon de Brito Filho - 

OAB:14.620/MT, Regina de Oliveira Brito - OAB:2.316-MT

 Processo nº 5952-91.2018.811.0051 (código 153633)

Medida Protetiva.

Despacho.

Vistos etc.

Em atenção ao Ofício Circular nº 76/2018 da Corregedoria-Geral da Justiça 

de Mato Grosso, DESIGNO audiência CONCENTRADA para o dia 03 de 

dezembro de 2018 às 17:00h.

INTIMEM-SE os requeridos, o Conselho Tutelar, o CREAS, a Equipe Técnica 

deste Juízo e da Unidade de Acolhimento Institucional, bem como a 

Diretora da Casa Aconchego.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

CUMPRA-SE com urgência, expedindo-se o necessário.

Campo Verde/MT, 30 de outubro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82317 Nr: 2044-65.2014.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valmir Calado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gazin Indústria e Comércio de Móveis e 

Eletrodomésticos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso Nobuyuki Yokota - 

OAB:33389/PR

 Certifico e dou fé, que INTIMO as partes acerca do retorno dos autos do 

Egrégio Tribunal de Justiça, e nada sendo requerido no prazo de 05 

(cinco) dias, os autos serão encaminhados ao arquivo.É o que me cumpre.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002029-40.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JOVENAL BISPO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO SOARES BONIFACIO OAB - MT0016001A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1002029-40.2018.8.11.0051 Declaratória/indenizatória Decisão. 

Vistos etc. De início, quanto ao pedido de tutela de urgência, é cediço que 

os requisitos para a concessão da tutela de urgência, na atual sistemática 

implementada pelo novo Código de Processo Civil, consubstanciam-se no 

juízo de probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, consoante estabelece o art. 300, caput, do 

NCPC, a seguir transcrito: Art. 300. A tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Da premissa 

legalmente estabelecida pelo Novo Código de Processo Civil vislumbra-se 

que o legislador abandonou a expressão “verossimilhança do direito 

alegado” e a substituiu pela necessidade de demonstração da 

probabilidade do direito que, segundo CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO, 

caracteriza-se “na situação decorrente da preponderância dos motivos 

convergentes à aceitação de determinada proposição, sobre os motivos 

divergentes”. (in A Reforma do Código de Processo Civil, 3ª ed. São Paulo: 

Malheiros, 1996, p. 145). LUIZ GUILHERME MARINONI, com o brilhantismo 

que lhe é inerente, leciona: [...] No direito anterior a antecipação da tutela 

estava condicionada à existência de “prova inequívoca’ capaz de 

convencer o juiz a respeito da “verossimilhança da alegação”, expressões 

que sempre foram alvo de acirrado debate na doutrina”. O legislador 

resolveu, contudo, abandoná-las, dando preferência ao conceito de 

probabilidade do direito. Com isso, o legislador procurou autorizar o juiz a 

conceder tutelas provisórias com base em cognição sumária, isto é, 

ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios 

incompletos (vale dizer, sem que tenham sido colhidas todas as provas 

disponíveis ·para o esclarecimento das alegações de fato). A 

probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a 

tutela dos direitos é a probabilidade lógica- que é aquela que surge da 

confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis 

nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de 

confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que 

se convencer de que o direito é provável para conceder tutela provisória 

(in Novo código de processo civil comentado I Luiz Guilherme Marinoni, 

Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero. --São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2016, p. 382). Da análise perfunctória das provas colacionadas 

aos autos, verifica-se que não deve prosperar o pedido de tutela 

provisória de urgência antecipatória, porquanto um dos requisitos para 

sua concessão não está configurado. Isso porque, além de o autor não 

acostar aos autos os comprovantes de pagamento do débito junto à 

empresa requerida, não se pode afirmar com certeza que esta é diversa 

da dívida negativada, a evidenciar a ausência da probabilidade do direito 

alegado. Diante do exposto, com amparo na fundamentação acima, 

DECIDO: a) INDEFIRO o pedido de tutela de urgência de natureza 

antecipada. b) REMETAM-SE os autos ao Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania desta Comarca para designação de sessão de 

mediação/conciliação entre as partes, quantas forem necessárias para 

viabilizar a solução consensual do conflito, atentando-se para o disposto 

no art. 334, § 2º, NCPC. c) CITE-SE a parte contrária para que compareça 

a sessão de conciliação/mediação devidamente acompanhada por seu 

advogado, a ser realizada pelo Conciliador/Mediador do Centro Judiciário 

de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC desta Comarca, com 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo a parte requerida ser 

citada com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência (art. 334, NCPC). 

d) ATENTE-SE a Secretaria para o disposto no art. 334 § 3º, do NCPC, 

devendo a intimação do autor para audiência ser realizada na pessoa de 

seu advogado, salvo se for assistido pela Defensoria Pública. e) 

CONSIGNE-SE no mandado que as partes poderão constituir 

representante, por meio de procuração específica com poderes para 

negociar e transigir (§ 10, art. 334, do NCPC). f) DEVERÁ a parte requerida 

manifestar expressamente eventual desinteresse na autocomposição, no 

prazo de 10 (dez) dias de antecedência da aludida audiência (art. 334, 

§5º, NCPC) sendo que o prazo para a resposta, nesta hipótese, 

iniciar-se-á do protocolo do pedido de cancelamento (art. 335, II, NCPC). g) 

ADVIRTAM-SE as partes que o não comparecimento injustificado à 

audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 
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vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, a qual será 

revertida em favor do Estado; h) Não realizado o acordo, a parte requerida 

poderá apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo 

inicial será a data da audiência de conciliação/mediação (art. 335, I, NCPC), 

sob de pena de serem havidas como verdadeiras as alegações de fatos 

formuladas pela parte autora (art. 344, NCPC). REGISTRE-SE, ainda, a 

advertência do art. 341, do NCPC. i) Apresentada na peça contestatória 

quaisquer das matérias elencadas no art. 338, do NCPC, desde já, 

FACULTO ao autor no prazo de 15 (quinze) dias a alteração da petição 

inicial, adotando-se as providências do art. 339, no NCPC; j) CONCEDO os 

benefícios da justiça gratuita. k) POSTERGO para o saneador a análise do 

pedido de inversão do ônus da prova, conforme preceitua o art. 357, III, do 

Novo Código de Processo Civil. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 30 de outubro de 2018. 

André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001851-91.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIAGO DE JESUS PADILHA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1001851-91.2018.8.11.0051 Busca e Apreensão Decisão. Vistos 

etc. De início considerando que se encontram preenchidos os requisitos 

do art. 3º, do Decreto Lei nº 911, de 01.10.69, DEFIRO liminarmente a 

medida pleiteada, ressaltando a parte credora que a alienação do bem 

objeto da lide fica adstrita à citação do demandado e o transcurso do 

prazo de 05 (cinco) dias para purgar a mora, bem como a inexistência de 

ação ordinária, devidamente recebida e com trâmite normal, que vise à 

revisão do contrato referido na peça de ingresso, sob pena de aplicação 

de multa a ser fixada por este juízo. Por conseguinte, INTIME-SE a parte 

requerente para que efetue o recolhimento da diligência do Oficial de 

Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias. Comprovado tal pagamento, 

EXECUTE-SE a liminar de busca e apreensão do bem descrito na inicial, 

com a faculdade prevista no art. 212, § 2º, do novo Código de Processo 

Civil, depositando-o nas mãos do representante legal da parte autora, que 

ficará como depositária fiel do bem. Na mesma ocasião, INDEPENDENTE de 

sua efetividade, CITE-SE a parte requerida, por mandado, para: a) em 05 

(cinco) dias PAGAR o saldo integral da dívida, acrescido de juros, 

correção monetária e custas judiciais (art. 3º, § 2º do Dec.-Lei 911/69), 

caso em que arbitro os honorários em 10% (dez por cento), sob pena de 

consolidação da propriedade do bem móvel objeto da alienação fiduciária 

(art. 3º, § 1º do Dec.-Lei 911/69); b) em 15 (quinze) dias APRESENTAR 

RESPOSTA, sob pena de revelia e confissão quanto à matéria de fato, 

sendo que tal resposta poderá ser apresentada ainda que a parte 

devedora tenha se utilizado da faculdade do § 2º, do art. 3º, do Dec.-Lei 

911/69 (STJ REsp 1321052/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS 

CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/08/2016, DJe 26/08/2016). 

DEVERÁ atentar-se, ainda, para o disposto no art. 341 do NCPC. 

EXPEÇA-SE o necessário para o cumprimento da decisão. LAVRE-SE o 

TERMO DE COMPROMISSO DE DEPOSITÁRIO FIEL do veículo, assim como 

auto circunstanciado sobre o seu estado de conservação. Cumpra-se. 

Intime-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 9 

de novembro de 2018. André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito
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Autos nº 1002148-98.2018.8.11.0051 Previdenciário Decisão. Vistos etc. 

É cediço que os requisitos para a concessão da tutela de urgência, na 

atual sistemática implementada pelo novo Código de Processo Civil, 

consubstanciam-se no juízo de probabilidade do direito invocado e o 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, consoante 

estabelece o art. 300, caput, do NCPC, a seguir transcrito: “Art. 300. A 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo”. Da premissa legalmente estabelecida pelo 

Novo Código de Processo Civil vislumbra-se que o legislador abandonou a 

expressão “verossimilhança do direito alegado” e a substituiu pela 

necessidade de demonstração da probabilidade do direito que, segundo 

CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO, caracteriza-se “na situação decorrente 

da preponderância dos motivos convergentes à aceitação de determinada 

proposição, sobre os motivos divergentes”. (in A Reforma do Código de 

Processo Civil, 3ª ed. São Paulo: Malheiros, 1996, p. 145). LUIZ 

GUILHERME MARINONI, com o brilhantismo que lhe é inerente, leciona: [...] 

No direito anterior a antecipação da tutela estava condicionada à 

existência de “prova inequívoca’ capaz de convencer o juiz a respeito da 

“verossimilhança da alegação”, expressões que sempre foram alvo de 

acirrado debate na doutrina”. O legislador resolveu, contudo, 

abandoná-las, dando preferência ao conceito de probabilidade do direito. 

Com isso, o legislador procurou autorizar o juiz a conceder tutelas 

provisórias com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma 

das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale 

dizer, sem que tenham sido colhidas todas as provas disponíveis ·para o 

esclarecimento das alegações de fato). A probabilidade que autoriza o 

emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a 

probabilidade lógica- que é aquela que surge da confrontação das 

alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo 

provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau 

de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o 

direito é provável para conceder tutela provisória (in Novo código de 

processo civil comentado I Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, 

Daniel Mitidiero. --São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 382). 

Da análise perfunctória das provas colacionadas aos autos, nota-se que 

deve prosperar o pedido de tutela de urgência, porquanto os requisitos 

para a sua concessão encontram-se configurados. Com efeito, o “fumus 

boni iuris” é evidente, porquanto consta nos autos que o requerente está 

acometido de Transtornos Delirantes Persistentes (CID 10 – F.22), 

patologia esta que lhe impossibilita, no momento, de desempenhar 

atividade laborativa. Necessário consignar, por oportuno, que no dia 

27.09.2018, fora emitido relatório médico pelo Dr. Jairo Souza Junior, onde 

se constata que o requerente necessita ficar afastado de suas atividades 

por um período de tempo, em decorrência das patologias que lhe 

acometem (fls. 25). No mesmo sentido, o “periculum in mora” torna-se 

visível, pois o benefício previdenciário almejado tem caráter eminentemente 

alimentar, de tal sorte que a requerente dele depende para proceder ao 

custeio de suas necessidades básicas de alimentação e vestuário, e para 

promover sua própria subsistência. Nesta linha de intelecção, por meio de 

um juízo de convicção de natureza provisória em uma apreciação sumária 

da matéria, limitada aos elementos informativos trazidos aos autos pelo 

requerente, conclui-se por comprovados os requisitos ensejadores da 

medida de urgência. A propósito, discorrendo sobre os requisitos 

necessários para a concessão da tutela de urgência, NELSON NERY 

JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY dissertam: [...]3. Requisitos 

para a concessão da tutela de urgência: periculum in mora. Duas 

situações, distintas e não cumulativas entre si, ensejam a tutela de 

urgência. A primeira hipótese autorizadora dessa antecipação é o 

periculum in mora, segundo expressa disposição do CPC 300. Esse perigo, 

como requisito para a concessão da tutela de urgência, é o mesmo 

elemento de risco que era exigido, no sistema do CPC/1973, para a 

concessão de qualquer medida cautelar ou em alguns casos de 

antecipação de tutela. 4. Requisitos para a concessão da tutela de 

urgência: fumus boni iuris. Também é preciso que a parte comprove a 

existência da plausabilidade do direito por ela afirmado (fumus boni iuris). 

Assim, a tutela de urgência visa assegurar a eficácia do processo de 

conhecimento ou do processo de execução (Nery: Recursos7, n. 3.5.2.9, 

p. 452) (...) §3º: 13. Irreversibilidade impeditiva. Caso haja real perigo de 

irreversibilidade ao estado anterior, a tutela não deve ser concedida. É o 

caso, por exemplo, de antecipação determinando a demolição de prédio 

histórico ou de interesse arquitetônico: derrubado o prédio, sua eventual 

reconstrução não substituirá o edifício original. Aqui existe a 

irreversibilidade do fato, que impede a concessão da medida. Quando 
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houver irreversibilidade do direito, ou seja, quando puder resolver-se em 

perdas e danos, a medida pode, em tese, ser concedida. (In Comentários 

ao Código de Processo Civil, 2º Triagem. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2015, p. 857, 858 e 859). Ademais, não se pode olvidar que demonstrado 

o preenchimento dos requisitos elencados na legislação de regência a 

tutela pretendida deve ser concedida, consoante advertem os citados 

doutrinadores: [...]5. Discricionariedade do juiz. Demonstrados o fumus 

boni iuris e o periculum in mora, ao juiz não é dado optar pela concessão 

ou não da tutela de urgência, pois tem o dever de concedê-la. É certo que 

existe certa dose de subjetividade na aferição da existência dos requisitos 

objetivos para a concessão. Mas não menos certo é que não se pode 

falar com poder discricionário do juiz nesses casos, pois não lhe são 

dados pela lei mais de um caminho igualmente legítimo, mas apenas um 

(Nery. Recursos7, n. 3.5.2.9, p. 454, tomando como parâmetro a antiga 

medida cautelar, mas em parâmetro que, a julgar pela estruturação dada à 

atual tutela de urgência, se aplica a ela) (In Comentários ao Código de 

Processo Civil, 2º Triagem. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 

858). Por derradeiro, muito embora o §1º do artigo 300 do NCPC 

estabeleça que o juiz possa condicionar a concessão da tutela de 

urgência ao oferecimento de caução pela parte requerente, tem-se que 

essa medida não é obrigatória e tampouco razoável no caso em 

apreciação. Diante do exposto, DEFIRO a TUTELA DE URGÊNCIA pleiteada 

para o fim de DETERMINAR ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS 

que tome as providências necessárias no sentido de implantar o benefício 

de auxílio-doença ao requerente, Sr. AGRIPINO FRANCISCO DE SOUSA, 

no valor estabelecido pela lei de regência, dentro do prazo improrrogável 

de 15 (quinze) dias, sob pena de incorrer em multa diária, na hipótese de 

inadimplemento da obrigação de fazer (art. 537 do NCPC). No mais, 

CITE-SE a parte requerida para contestar a presente ação, no prazo de 30 

(trinta) dias (art. 183, do NCPC), sob de pena de serem havidas como 

verdadeiras as alegações de fatos formuladas pela parte autora (art. 344, 

do NCPC). DEVERÁ atentar-se, ainda, para o disposto no art. 341, do 

NCPC. DEFIRO os benefícios da justiça gratuita. Cumpra-se. Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 14 de 

novembro de 2018. André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito
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Autos nº 1002034-62.2018.8.11.0051 Revisional. Decisão. Vistos etc. I - 

Da Tutela de Urgência É cediço que os requisitos para a concessão da 

tutela de urgência, na atual sistemática implementada pelo novo Código de 

Processo Civil, consubstanciam-se no juízo de probabilidade do direito 

invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, 

consoante estabelece o art. 300, caput, do NCPC, a seguir transcrito: “Art. 

300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo”. No novo Código de Processo Civil 

vislumbra-se que o legislador abandonou a expressão “verossimilhança 

do direito alegado” e a substituiu pela necessidade de demonstração da 

probabilidade do direito que, segundo CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO, 

caracteriza-se “na situação decorrente da preponderância dos motivos 

convergentes à aceitação de determinada proposição, sobre os motivos 

divergentes”. (in A Reforma do Código de Processo Civil, 3ª ed. São Paulo: 

Malheiros, 1996, p. 145). LUIZ GUILHERME MARINONI, com o brilhantismo 

que lhe é inerente, leciona: [...] No direito anterior a antecipação da tutela 

estava condicionada à existência de "prova inequívocà' capaz de 

convencer o juiz a respeito da "verossimilhança da alegação", expressões 

que sempre foram alvo de acirrado debate na doutrina. O legislador 

resolveu, contudo, abandoná-las, dando preferência ao conceito de 

probabilidade do direito. Com isso, o legislador procurou autorizar o juiz a 

conceder tutelas provisórias com base em cognição sumária, isto é, 

ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios 

incompletos (vale dizer, sem que tenham sido colhidas todas as provas 

disponíveis ·para o esclarecimento das alegações de fato). A 

probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a 

tutela dos direitos é a probabilidade lógica- que é aquela que surge da 

confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis 

nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de 

confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que 

se convencer de que o direito é provável para conceder tutela provisória 

(in Novo código de processo civil comentado I Luiz Guilherme Marinoni, 

Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero. --São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2015, p. 312). Da análise perfunctória das provas colacionadas 

aos autos, verifica-se que não deve prosperar o pedido de tutela de 

urgência, porquanto os requisitos para a sua concessão não estão 

configurados. Com efeito, os documentos apresentados são insuficientes 

para caracterizar o fumus boni iuris, pois não resta caracterizado, de 

plano, que a cobrança das parcelas tal como contratadas é indevida. Isso 

porque, a questão da não limitação dos juros a 12% ao ano já se encontra 

massificada pela jurisprudência pátria, gerando, inclusive, a instauração 

de incidente de processo repetitivo no Superior Tribunal de Justiça, in 

verbis: AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATOS DE 

ABERTURA DE CRÉDITO FIXO ROTATIVO. ART. 5º, LV, CF. 

IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO 

ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 

AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. 

SÚMULA N. 7/STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. ABUSIVIDADE 

DA TAXA CONTRATADA EM RELAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. 

NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO. SÚMULA N. 7/STJ. 1. (...) 5. A 

alteração da taxa de juros remuneratórios pactuada em mútuo bancário 

depende da demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa 

média do mercado (Recurso Especial repetitivo n. 1.112.879/PR). 6. 

Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp 642.460/PR, Rel. 

Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 

08/03/2016, DJe 14/03/2016) (destaquei). A alteração da taxa de juros 

pactuada depende, desta maneira, da demonstração cabal de sua 

abusividade em relação à taxa média do mercado, mediante a comparação 

com as taxas praticadas por outras instituições financeiras, desde que 

coincidentes o produto, a praça e a época da celebração do pacto. Sob 

outra perspectiva, observa-se que não basta à autora a simples alegação 

de lesão e a afirmação de abusos cometidos pela requerida, 

especialmente quando fundamentados em questões já pacificadas nos 

tribunais superiores. Em verdade, a simples discussão judicial não autoriza 

o afastamento daquelas medidas administrativas legalmente admitidas em 

benefício do credor. Mais do que isso, para fazer jus ao deferimento 

liminar de seu pedido a autora deve demonstrar que suas razões 

revisionais possuem fundamento jurídico relevante. Esse entendimento, 

minoritário no passado, passou a ganhar o apoio dos tribunais superiores, 

consoante se infere as ementas colacionadas a seguir: “Conforme 

orientação da segunda seção desta Corte, nas ações revisionais de 

cláusulas contratuais, ainda que a dívida seja objeto de discussão em 

juízo, não cabe a concessão de tutela antecipada para impedir o registro 

de inadimplentes no cadastro de proteção ao crédito, salvo nos casos em 

que o devedor, demonstrando efetivamente que a contestação do débito 

se funda em bom direito, deposite o valor correspondente à parte 

reconhecida do débito, ou preste caução idônea, ao prudente arbítrio do 

magistrado.” (REsp 863.746/RS) (destaquei) E também: “Na linha do 

entendimento firmado pela Segunda Seção (REsp. 527.618/RS), somente 

fica impedida a inclusão dos nomes dos devedores em cadastros de 

proteção ao crédito se implementadas, concomitantemente, as seguintes 

condições: a) o ajuizamento de ação, pelo devedor, contestando a 

existência parcial ou integral do débito; b) a efetiva demonstração de que 

a contestação da cobrança indevida se funda na aparência do bom direito 

e em jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal ou do 

Superior Tribunal de Justiça e; c) que, sendo a contestação apenas de 

parte do débito, deposite o valor referente à parte tida por incontroversa, 

ou preste caução idônea, ao prudente arbítrio do magistrado, requisitos, in 

casu, não demonstrados nos autos.” (Agravo Regimental no Recurso 

Especial 680.283/RS) Deste modo, para fundamentar seu pedido liminar a 

requerente deveria demonstrar, desde logo, que os encargos acessórios 

exigidos seriam contrários ao ordenamento jurídico, assim reconhecido 

pelas instâncias superiores, ou, em outro caso, comprovam que estes 

seriam incompatíveis com o exigido pelo mercado. Ocorre que não há 

como precisar se os encargos acessórios questionados pela própria se 

mostram abusivos ou não, pois o contrato não está anexado à exordial e 

como não foi indicada a taxa de juros utilizada. Equivale dizer, que não há, 
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na fundamentação da requerente, plausibilidade jurídica capaz de 

conceder-lhe esses benefícios liminarmente. Outrossim, o periculum in 

mora não está visível, pois a autora não logrou êxito em demonstrar que 

seu nome fora incluído nos órgãos de proteção ao crédito ou na iminência 

de ser inserido em tal rol. Logo, nota-se que não há periculum in mora de a 

requerente aguardar até o deslinde do feito. Nesta linha de intelecção, por 

meio de um juízo de convicção de natureza provisória em uma apreciação 

sumária da matéria, limitada aos elementos informativos trazidos pela 

peticionante, conclui-se por não comprovados os requisitos ensejadores 

da medida de urgência. Por oportuno, discorrendo sobre tal matéria, 

NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY dissertam: 3. 

Requisitos para a concessão da tutela de urgência: periculum in mora. 

Duas situações, distintas e não cumulativas entre si, ensejam a tutela de 

urgência. A primeira hipótese autorizadora dessa antecipação é o 

periculum in mora, segundo expressa disposição do CPC 300. Esse perigo, 

como requisito para a concessão da tutela de urgência, é o mesmo 

elemento de risco que era exigido, no sistema do CPC/1973, para a 

concessão de qualquer medida cautelar ou em alguns casos de 

antecipação de tutela. 4. Requisitos para a concessão da tutela de 

urgência: fumus boni iuris. Também é preciso que a parte comprove a 

existência da plausabilidade do direito por ela afirmado (fumus boni iuris). 

Assim, a tutela de urgência visa assegurar a eficácia do processo de 

conhecimento ou do processo de execução (Nery: Recursos7, n. 3.5.2.9, 

p. 452) (...) §3º: 13. Irreversibilidade impeditiva. Caso haja real perigo de 

irreversibilidade ao estado anterior, a tutela não deve ser concedida. É o 

caso, por exemplo, de antecipação determinando a demolição de prédio 

histórico ou de interesse arquitetônico: derrubado o prédio, sua eventual 

reconstrução não substituirá o edifício original. Aqui existe a 

irreversibilidade do fato, que impede a concessão da medida. Quando 

houver irreversibilidade do direito, ou seja, quando puder resolver-se em 

perdas e danos, a medida pode, em tese, ser concedida. (NERY JUNIOR, 

Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao código de 

processo civil. 2ª tiragem. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015). Desta 

feita, a tutela de urgência deve ser indeferida. II – Da Exibição de 

Documentos. No tocante a exibição de documentos, estabelece o art. 320, 

do novo Código de Processo Civil: “A petição inicial será instruída com os 

documentos indispensáveis à propositura da ação”. Por documentos 

indispensáveis, referidos no mencionado dispositivo legal, entendem-se 

aqueles exigidos por lei, bem como os fundamentais, ou seja, os que 

constituem fundamento da causa de pedir. O entendimento jurisprudencial 

é firme nesse toar, verbis: RECURSO ESPECIAL - DOCUMENTOS 

INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO - PRESENÇA - 

REVOCATÓRIA PROPOSTA PELO SÍNDICO DENTRO DO PRAZO ANUO - 

DECADÊNCIA AFASTADA - ARTIGO 52, II, DO DEC. 7661/45 - REQUISITOS 

PREENCHIDOS - RECURSO IMPROVIDO. 1. Os documentos indispensáveis 

à propositura da ação, e que devem ser instruídos com a inicial, são 

aqueles que comprovam a ocorrência da causa de pedir (documentos 

fundamentais) e, em casos específicos, os que a própria lei exige como da 

substância do ato que está sendo levado à apreciação (documentos 

substanciais). 2. Da conjugação dos artigos 55 e 56, § 1º, do Decreto-Lei 

n. 7661/45 extrai-se que o síndico deverá propor a ação revocatória no 

prazo de até 01 (um) ano, tendo como março inicial a publicação do aviso 

a que se refere o art. 114 e seu parágrafomas; se não o fizer em 30 

(trinta) dias, a contar do mesmo termo inicial referido, qualquer credor 

poderá ajuizá-la. 3. Tendo a empresa falida realizado pagamento de 

dívidas vencidas e exigíveis (honorários advocatícios anteriores à 

decretação da quebra) por qualquer forma que não seja a prevista pelo 

contrato (ante a ausência de contrato, escrito ou verbal, o pagamento 

deveria ter sido realizado em pecúnia e não em aluguel), realizado dentro 

do termo legal da falência (em 1º/4/1.997, quando o período legal da 

falência retroagiu a 23/03/1.997), é ineficaz, perante a massa falida, do 

negócio jurídico contestado. 4. Recurso improvido. (STJ - Resp. 

2006/0239831-0; Relator: Ministro MASSAMI UYEDA; TERCEIRA TURMA; j. 

04/05/2010; DJe 20/05/2010) (negritei) Neste prisma de enfoque, tem-se 

que o contrato cuja revisão é pretendida, é documento indispensável à 

solução da lide. Dada à similitude, segue ementa oriunda do Tribunal de 

Justiça do Estado de Minas Gerais: AÇÃO REVISIONAL - CONTRATO 

BANCÁRIO - DOCUMENTO INDISPENSÁVEL - AUSÊNCIA - JULGAMENTO 

DA LIDE - NÃO CABIMENTO. O contrato bancário constitui documento 

indispensável à propositura da ação revisional, eis que somente por meio 

da análise de seus termos é possível ao julgador reconhecer ou não a 

procedência do pedido fundado na alegação de abusividade/ilicitude do 

que restou nele pactuado, pelo que deve sua exibição ser determinada, 

mormente havendo requerimento nesse sentido da parte autora. Processo: 

AC 10480110106329001 MG. Relator(a): José de Carvalho Barbosa. 

Julgamento: 26/02/2015. Órgão Julgador: Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA 

CÍVEL. Publicação: 06/03/2015. Por corolário, não estando com o 

documento imprescindível para o exercício de seu direito, a parte 

requerente poderá utilizar-se de instrumento de exibição de documentos 

como incidente da fase probatória do processo de cognição, desde que 

preenchidos os requisitos legais. Com efeito, o juiz pode ordenar que a 

parte exiba documento ou coisa que se ache em seu poder desde que o 

pedido preencha os seguintes requisitos: Art. 397. O pedido formulado 

pela parte conterá: I - a individuação, tão completa quanto possível, do 

documento ou da coisa; II - a finalidade da prova, indicando os fatos que 

se relacionam com o documento ou com a coisa; III - as circunstâncias em 

que se funda o requerente para afirmar que o documento ou a coisa 

existe e se acha em poder da parte contrária. In casu, preenchidos todos 

os pressupostos para o deferimento do pedido de exibição incidental de 

documentos. Diante do exposto, com amparo na fundamentação acima, 

DECIDO: a) INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. b) REMETAM-SE os 

autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta 

Comarca para designação de sessão de mediação/conciliação entre as 

partes, quantas forem necessárias para viabilizar a solução consensual 

do conflito, atentando-se para o disposto no art. 334, § 2º, NCPC; c) 

CITE-SE a parte contrária para que compareça a sessão de 

conciliação/mediação devidamente acompanhada por seu advogado ou 

Defensor Público, a ser realizada pelo Conciliador/Mediador do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC desta Comarca, 

com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo a parte requerida 

ser citada com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência (art. 334, 

NCPC); d) ATENTE-SE a Secretaria para o disposto no art. 334 § 3º, do 

NCPC, devendo a intimação da autora para audiência ser realizada na 

pessoa de seu advogado, salvo se for assistido pela Defensoria Pública. 

e) CONSIGNE-SE no mandado que as partes poderão constituir 

representante, por meio de procuração específica com poderes para 

negociar e transigir (§10, art. 334, do NCPC). f) DEVERÁ o requerido 

manifestar expressamente eventual desinteresse na autocomposição, no 

prazo de 10 (dez) dias de antecedência da aludida audiência (art. 334 §5º 

NCPC) sendo que o prazo para a resposta, nesta hipótese, iniciar-se-á do 

protocolo do pedido de cancelamento (art. 335, II, NCPC). g) ADVIRTAM-SE 

as partes que o seu não comparecimento injustificado à audiência de 

conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, a qual será revertida em favor do 

Estado; h) Não realizado o acordo, a parte requerida poderá apresentar 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data 

da audiência de conciliação/mediação (art. 335, I, NCPC), sob de pena de 

serem havidas como verdadeiras as alegações de fatos formuladas pela 

parte autora (art. 344, NCPC). REGISTRE-SE, ainda, a advertência do art. 

341 do NCPC. i) Apresentada na peça contestatória quaisquer das 

matérias elencadas no art. 338 do NCPC, desde já, FACULTO à autora no 

prazo de 15 (quinze) dias a alteração da petição inicial, adotando-se as 

providências do art. 339 no NCPC; j) CONCEDO os benefícios da justiça 

gratuita. k) POSTERGO para o saneador a análise do pedido de inversão 

do ônus da prova, conforme preceitua o art. 357, III, do Novo Código de 

Processo Civil. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às 

providências. Campo Verde/MT, 14 de novembro de 2018. André Barbosa 

Guanaes Simões Juiz de Direito
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Autos nº 1002059-75.2018.8.11.0051 Exoneração de alimentos Decisão. 

Vistos etc. III – Da Tutela de Urgência: É cediço que os requisitos para a 

concessão da tutela de urgência, na atual sistemática implementada pelo 

novo Código de Processo Civil, consubstanciam-se no juízo de 

probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado 

útil do processo, consoante estabelece o art. 300, caput, do NCPC, a 

seguir transcrito: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. Da premissa legalmente 

estabelecida pelo Novo Código de Processo Civil vislumbra-se que o 

legislador abandonou a expressão “verossimilhança do direito alegado” e 

a substituiu pela necessidade de demonstração da probabilidade do direito 

que, segundo CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO, caracteriza-se “na 

situação decorrente da preponderância dos motivos convergentes à 

aceitação de determinada proposição, sobre os motivos divergentes”. (in 

A Reforma do Código de Processo Civil, 3ª ed. São Paulo: Malheiros, 1996, 

p. 145). LUIZ GUILHERME MARINONI, com o brilhantismo que lhe é inerente, 

leciona: [...] No direito anterior a antecipação da tutela estava condicionada 

à existência de "prova inequívoca” capaz de convencer o juiz a respeito 

da "verossimilhança da alegação", expressões que sempre foram alvo de 

acirrado debate na doutrina. O legislador resolveu, contudo, abandoná-las, 

dando preferência ao conceito de probabilidade do direito. Com isso, o 

legislador procurou autorizar o juiz a conceder tutelas provisórias com 

base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou 

então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que 

tenham sido colhidas todas as provas disponíveis ·para o esclarecimento 

das alegações de fato). A probabilidade que autoriza o emprego da 

técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica- 

que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com 

os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que 

encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses 

elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para 

conceder tutela provisória (in Novo código de processo civil comentado I 

Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero. --São 

Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 312). Da análise perfunctória 

das provas colacionadas aos autos, verifica-se que deve prosperar o 

pedido de tutela de urgência, porquanto os requisitos para a sua 

concessão estão configurados. Com efeito, dispõe o art. 1.694 do Código 

Civil que os alimentos serão prestados aos que necessitem para sua 

sobrevivência ou para atender às necessidades de educação, in verbis: 

Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns 

aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível 

com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de 

sua educação. Por sua vez, o § 1º do supramencionado dispositivo legal 

prescreve que “os alimentos devem ser fixados na proporção das 

necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”. No 

caso dos autos, nota-se que a parte Requerente pretende, em sede de 

tutela de urgência, a exoneração dos alimentos, sob o argumento de que 

os filhos já completaram a maioridade, ou, alternativamente, seja reduzido 

o valor dos alimentos, pois, com o nascimento de outros filhos e possuir 

problemas de saúde houve alteração de sua situação financeira. De fato, 

verifica-se por intermédio das certidões de nascimento em anexo que os 

Requeridos DANIEL e WENDRIL já atingiram a maioridade. Contudo, tal 

situação não conduz a perda automática do direito aos alimentos, máxime 

quando a Parte Autora não logrou êxito em demonstrar que os filhos se 

sustentam com seu próprio trabalho e que não estudam. Ao revés, o 

próprio Requerente afirma que o filho Wendrio frequenta instituição de 

ensino. A respeito do assunto: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO 

GROSSOQUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADOAGRAVO DE 

INSTRUMENTO (202) Nº 1003590-92.2017.8.11.0000 EMENTA AGRAVO – 

EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA 

DE URGÊNCIA – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – AGRAVO 

DESPROVIDO - DECISÃO. A maioridade civil, por si só, não implica em 

automática exoneração do pagamento de alimentos, em especial se há 

informações de que o alimentando mesmo com o advento da maioridade 

civil, necessita da verba alimentar por cursar estabelecimento de ensino. 

(TJMT, 4ª Câmara, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/06/2017, Publicado no DJE 12/06/2017). 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS 

AJUIZADA PELA GENITORA EM FACE DA FILHA, QUE ATINGIU A 

MAIORIDADE. TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA. INEXISTÊNCIA DE 

PROVA DE QUE A ALIMENTADA SE SUSTENTA POR SEU PRÓPRIO 

LABOR OU QUE NÃO ESTUDA. MAIORIDADE CIVIL QUE, POR SI SÓ, NÃO 

CONDUZ À EXONERAÇÃO LIMINAR DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR, QUE 

DEPENDE DO CONTRADITÓRIO. SÚMULA 358 DO STJ. RECURSO 

DESPROVIDO. (TJSC, Agravo de Instrumento n. 2015.061999-1, de 

Blumenau, rel. Des. Domingos Paludo, Primeira Câmara de Direito Civil, j. 

21-01-2016). Lado outro, o Requerente comprova os problemas cardíacos 

que ora lhe acometem e, também, o elevado custo para o respectivo 

tratamento, mediante apresentação de exames e relatórios médicos. 

Nota-se, também, que o Autor possui outros filhos ainda menores. Neste 

panorama, com o advento da maioridade dos filhos, aliado à grave 

patologia imputada ao requerente e o fato de possuir outros dois filhos 

menores, mostra-se plausível a minoração das verbas alimentares, Neste 

sentido, o Tribunal de Santa Catarina já decidiu: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO DO AUTOR. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. DECISÃO 

QUE INDEFERIU O PLEITO LIMINAR E MANTEVE A PENSÃO ALIMENTÍCIA 

CONCEDIDA À FILHA, QUE JÁ ALCANÇOU A MAIORIDADE, EM 70% 

(SETENTA POR CENTO) DO SALÁRIO MÍNIMO. ALIMENTANTE QUE 

PRETENDEU A REDUÇÃO DA VERBA PARA 20% (VINTE POR CENTO) 

DOS SEUS RENDIMENTOS, AO ARGUMENTO DE QUE O VALOR MANTIDO 

NA ORIGEM COMPROMETE A SUA SUBSISTÊNCIA. SUBSTRATO 

PROBATÓRIO EXISTENTE NOS AUTOS QUE AUTORIZA O ACOLHIMENTO 

PARCIAL DO PLEITO, COM A CONSEQUENTE MINORAÇÃO DA VERBA 

PARA 35% (TRINTA E CINCO POR CENTO) DO SALÁRIO MÍNIMO, EM 

OBSERVÂNCIA AO TRINÔMIO NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE, NO CASO CONCRETO. PRECEDENTES. DECISÃO 

REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO 

AGRAVO INTERNO DA RÉ. PERDA DO OBJETO EM RAZÃO DO 

JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO ORIGINÁRIO. RECURSO 

NÃO CONHECIDO. (TJSC, Agravo Interno n. 4024045-64.2017.8.24.0000, 

de Araranguá, rel. Des. Stanley da Silva Braga, Sexta Câmara de Direito 

Civil, j. 02-10-2018). Como se não bastasse, o perigo de dano é evidente, 

porquanto a manutenção da pensão alimentícia no quantum anteriormente 

convencionado poderá ocasionar decreto de prisão do requerente em 

virtude da possibilidade concreta de inadimplência. Logo, a tutela de 

urgência deve ser deferida neste ponto. Por fim, registra-se apenas que o 

direito que aqui se reconhece é aquele derivado de uma cognição sumária, 

suficiente apenas para identificar uma simples plausibilidade do direito 

invocado pela parte autora. Não se quer confiar a essa análise sumária o 

status – ou mesmo o efeito – garantido por uma cognição mais detida e 

completa, dita exauriente. Reconhece-se, aqui, apenas que o direito 

alegado pela parte requerente é plausível, mas que pode, ou não, ser 

reconhecido após uma análise mais acirrada dos fatos que gravitam em 

torno da presente demanda, notadamente porque a decisão judicial sobre 

alimentos pode ser revista a qualquer tempo (artigo 15, caput, da Lei 

5.478/68). Diante do exposto, com amparo na fundamentação acima, 

DECIDO: a) DEFIRO o pedido de tutela de urgência para o fim de reduzir a 

exigibilidade da verba alimentar devida pelo requerente aos requeridos 

durante o transcurso processual, ao percentual de 15% (quatorze por 

cento) do salário líquido do Requerente. Para tanto, expeça-se ofício ao 

Comando da Polícia Militar (SAD), dando-se ciência quanto a redução dos 

alimentos. b) PROCESSE-SE em segredo de justiça, consoante estabelece 

o artigo 189, II, NCPC. b) CITEM-SE os requeridos, com a faculdade 

prevista no art. 212, § 2º, do Código de Processo Civil, para que 

compareçam à audiência designada, acompanhado de advogado ou 

Defensor Público, atentando-se para o teor do § 2º do art. 695 do NCPC, 

devendo o mandado conter apenas os dados necessários à aludida 

audiência e estar desacompanhado de cópia da petição inicial, nos termos 

do § 1º do art. 695 do NCPC. b.1) CONSIGNE-SE, também, ser assegurado 

aos réus a consulta do conteúdo do processo a qualquer tempo (art. 695, 

§ 1º, NCPC). b.2) REGISTRE-SE, ainda, que se a autocomposição restar 

infrutífera, as partes requeridas poderão apresentar contestação, no 

prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data da audiência de 

conciliação/mediação, sob de pena de serem havidas como verdadeiras 

as alegações de fatos formuladas pela parte autora (art. 344, do NCPC). 

DEVERÁ atentar-se, ainda, para o disposto no art. 341 do NCPC. c) 

INTIME-SE a parte autora para comparecer a audiência designada. d) 

DEFIRO os benefícios da justiça gratuita. CIENTIFIQUE-SE o Ministério 

Público. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às providências. 

Campo Verde/MT, 22 de novembro de 2018. André Barbosa Guanaes 

Simões Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002118-63.2018.8.11.0051
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PAULO FERREIRA DOS SANTOS OAB - MT24092/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1002118-63.2018.8.11.0051 Declaratória Decisão. Vistos etc. De 

início, quanto ao pedido de tutela de urgência, é cediço que os requisitos 

para a concessão da tutela de urgência, na atual sistemática implementada 

pelo novo Código de Processo Civil, consubstanciam-se no juízo de 

probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado 

útil do processo, consoante estabelece o art. 300, caput, do NCPC, a 

seguir transcrito: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. Da premissa legalmente 

estabelecida pelo Novo Código de Processo Civil vislumbra-se que o 

legislador abandonou a expressão “verossimilhança do direito alegado” e 

a substituiu pela necessidade de demonstração da probabilidade do direito 

que, segundo CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO, caracteriza-se “na 

situação decorrente da preponderância dos motivos convergentes à 

aceitação de determinada proposição, sobre os motivos divergentes”. (in 

A Reforma do Código de Processo Civil, 3ª ed. São Paulo: Malheiros, 1996, 

p. 145). LUIZ GUILHERME MARINONI, com o brilhantismo que lhe é inerente, 

leciona: [...] No direito anterior a antecipação da tutela estava condicionada 

à existência de “prova inequívoca’ capaz de convencer o juiz a respeito 

da “verossimilhança da alegação”, expressões que sempre foram alvo de 

acirrado debate na doutrina”. O legislador resolveu, contudo, 

abandoná-las, dando preferência ao conceito de probabilidade do direito. 

Com isso, o legislador procurou autorizar o juiz a conceder tutelas 

provisórias com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma 

das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale 

dizer, sem que tenham sido colhidas todas as provas disponíveis ·para o 

esclarecimento das alegações de fato). A probabilidade que autoriza o 

emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a 

probabilidade lógica- que é aquela que surge da confrontação das 

alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo 

provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau 

de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o 

direito é provável para conceder tutela provisória (in Novo código de 

processo civil comentado I Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, 

Daniel Mitidiero. --São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 382). 

Da análise perfunctória das provas colacionadas aos autos, verifica-se 

que não deve prosperar o pedido de tutela provisória de urgência 

antecipatória, porquanto um dos requisitos para sua concessão não está 

configurado. Isso porque, a própria documentação trazida pela parte 

requerente não comprova, de plano, a tese de inexistência de relação 

jurídica, máxime diante da existência de boletos bancários emitidos em seu 

nome e CPF, a evidenciar a ausência da probabilidade do direito alegado. 

Diante do exposto, com amparo na fundamentação acima, DECIDO: a) 

INDEFIRO o pedido de tutela de urgência de natureza antecipada. b) 

REMETAM-SE os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania desta Comarca para designação de sessão de 

mediação/conciliação entre as partes, quantas forem necessárias para 

viabilizar a solução consensual do conflito, atentando-se para o disposto 

no art. 334, § 2º, NCPC. c) CITE-SE a parte contrária para que compareça 

a sessão de conciliação/mediação devidamente acompanhada por seu 

advogado, a ser realizada pelo Conciliador/Mediador do Centro Judiciário 

de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC desta Comarca, com 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo a parte requerida ser 

citada com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência (art. 334, NCPC). 

d) ATENTE-SE a Secretaria para o disposto no art. 334 § 3º, do NCPC, 

devendo a intimação da autora para audiência ser realizada na pessoa de 

seu advogado, salvo se for assistido pela Defensoria Pública. e) 

CONSIGNE-SE no mandado que as partes poderão constituir 

representante, por meio de procuração específica com poderes para 

negociar e transigir (§ 10, art. 334, do NCPC). f) DEVERÁ a parte requerida 

manifestar expressamente eventual desinteresse na autocomposição, no 

prazo de 10 (dez) dias de antecedência da aludida audiência (art. 334, 

§5º, NCPC) sendo que o prazo para a resposta, nesta hipótese, 

iniciar-se-á do protocolo do pedido de cancelamento (art. 335, II, NCPC). g) 

ADVIRTAM-SE as partes que o não comparecimento injustificado à 

audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, a qual será 

revertida em favor do Estado; h) Não realizado o acordo, a parte requerida 

poderá apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo 

inicial será a data da audiência de conciliação/mediação (art. 335, I, NCPC), 

sob de pena de serem havidas como verdadeiras as alegações de fatos 

formuladas pela parte autora (art. 344, NCPC). REGISTRE-SE, ainda, a 

advertência do art. 341, do NCPC. i) Apresentada na peça contestatória 

quaisquer das matérias elencadas no art. 338, do NCPC, desde já, 

FACULTO à autora no prazo de 15 (quinze) dias a alteração da petição 

inicial, adotando-se as providências do art. 339, no NCPC; j) CONCEDO os 

benefícios da justiça gratuita. l) POSTERGO para o saneador a análise do 

pedido de inversão do ônus da prova, conforme preceitua o art. 357, III, do 

Novo Código de Processo Civil. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 22 de novembro de 2018. 

André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito
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Autos nº 1002072-74.2018.8.11.0051 Declaratória Decisão. Vistos etc. De 

início, quanto ao pedido de tutela de urgência, é cediço que os requisitos 

para a concessão da tutela de urgência, na atual sistemática implementada 

pelo novo Código de Processo Civil, consubstanciam-se no juízo de 

probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado 

útil do processo, consoante estabelece o art. 300, caput, do NCPC, a 

seguir transcrito: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. Da premissa legalmente 

estabelecida pelo Novo Código de Processo Civil vislumbra-se que o 

legislador abandonou a expressão “verossimilhança do direito alegado” e 

a substituiu pela necessidade de demonstração da probabilidade do direito 

que, segundo CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO, caracteriza-se “na 

situação decorrente da preponderância dos motivos convergentes à 

aceitação de determinada proposição, sobre os motivos divergentes”. (in 

A Reforma do Código de Processo Civil, 3ª ed. São Paulo: Malheiros, 1996, 

p. 145). LUIZ GUILHERME MARINONI, com o brilhantismo que lhe é inerente, 

leciona: [...] No direito anterior a antecipação da tutela estava condicionada 

à existência de “prova inequívoca’ capaz de convencer o juiz a respeito 

da “verossimilhança da alegação”, expressões que sempre foram alvo de 

acirrado debate na doutrina”. O legislador resolveu, contudo, 

abandoná-las, dando preferência ao conceito de probabilidade do direito. 

Com isso, o legislador procurou autorizar o juiz a conceder tutelas 

provisórias com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma 

das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale 

dizer, sem que tenham sido colhidas todas as provas disponíveis ·para o 

esclarecimento das alegações de fato). A probabilidade que autoriza o 

emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a 

probabilidade lógica- que é aquela que surge da confrontação das 

alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo 

provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau 

de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o 

direito é provável para conceder tutela provisória (in Novo código de 

processo civil comentado I Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, 

Daniel Mitidiero. --São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 382). 

Da análise perfunctória das provas colacionadas aos autos, verifica-se 

que não deve prosperar o pedido de tutela provisória de urgência 

antecipatória, porquanto um dos requisitos para sua concessão não está 

configurado. E o argumento que dá suporte a essa assertiva reside no 

fato de que a cobrança é datada do ano de 2012, a evidenciar a ausência 

de perigo de dano de o Autor aguardar o julgamento do feito. Ademais, 

embora a parte requerente recuse a contratação da linha telefônica 
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número 65 9969-1346, é certo inegável o fato de que tem relação jurídica 

com a operadora ré, de modo que não se mostra prudente o deferimento 

da tutela de urgência sem sequer ouvir a parte adversa. Diante do 

exposto, com amparo na fundamentação acima, DECIDO: a) INDEFIRO o 

pedido de tutela de urgência de natureza antecipada. b) REMETAM-SE os 

autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta 

Comarca para designação de sessão de mediação/conciliação entre as 

partes, quantas forem necessárias para viabilizar a solução consensual 

do conflito, atentando-se para o disposto no art. 334, § 2º, NCPC. c) 

CITE-SE a parte contrária para que compareça a sessão de 

conciliação/mediação devidamente acompanhada por seu advogado, a ser 

realizada pelo Conciliador/Mediador do Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania – CEJUSC desta Comarca, com antecedência mínima 

de 30 (trinta) dias, devendo a parte requerida ser citada com pelo menos 

20 (vinte) dias de antecedência (art. 334, NCPC). d) ATENTE-SE a 

Secretaria para o disposto no art. 334 § 3º, do NCPC, devendo a intimação 

do autor para audiência ser realizada na pessoa de seu advogado, salvo 

se for assistido pela Defensoria Pública. e) CONSIGNE-SE no mandado 

que as partes poderão constituir representante, por meio de procuração 

específica com poderes para negociar e transigir (§ 10, art. 334, do 

NCPC). f) DEVERÁ a parte requerida manifestar expressamente eventual 

desinteresse na autocomposição, no prazo de 10 (dez) dias de 

antecedência da aludida audiência (art. 334, §5º, NCPC) sendo que o 

prazo para a resposta, nesta hipótese, iniciar-se-á do protocolo do pedido 

de cancelamento (art. 335, II, NCPC). g) ADVIRTAM-SE as partes que o 

não comparecimento injustificado à audiência de conciliação é 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa, a qual será revertida em favor do Estado; h) Não realizado 

o acordo, a parte requerida poderá apresentar contestação, no prazo de 

15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data da audiência de 

conciliação/mediação (art. 335, I, NCPC), sob de pena de serem havidas 

como verdadeiras as alegações de fatos formuladas pela parte autora 

(art. 344, NCPC). REGISTRE-SE, ainda, a advertência do art. 341, do NCPC. 

i) Apresentada na peça contestatória quaisquer das matérias elencadas 

no art. 338, do NCPC, desde já, FACULTO ao autor no prazo de 15 

(quinze) dias a alteração da petição inicial, adotando-se as providências 

do art. 339, no NCPC; j) CONCEDO os benefícios da justiça gratuita. l) 

POSTERGO para o saneador a análise do pedido de inversão do ônus da 

prova, conforme preceitua o art. 357, III, do Novo Código de Processo Civil. 

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Campo 

Verde/MT, 22 de novembro de 2018. André Barbosa Guanaes Simões Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002291-87.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ELKE ADRIANNE NEVES DE SOUZA SANTIAGO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO DE ARAUJO JUNIOR OAB - MT15341-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ILAINE TERESINHA BRAUN (EXECUTADO)

MARCOS FRESCHA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1002291-87.2018.8.11.0051 Cumprimento provisório de sentença 

Decisão. Vistos etc. Extrai-se dos autos que este juízo é incompetente 

para o processamento do feito. E o argumento que dá suporte a essa 

assertiva centraliza-se no fato de que o requerente pretende o 

cumprimento provisório de sentença prolatada em ação indenizatória nº 

157-80.2013.811.0051 (código 75167), em trâmite na 1ª Vara desta 

comarca. Diante do exposto, DECLINO ex officio da competência para o 

julgamento da causa e DETERMINO a remessa dos autos à Primeira Vara 

desta Comarca, com as homenagens de praxe, promovendo-se as baixas 

e anotações de estilo. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às 

providências. Campo Verde/MT, 22 de novembro de 2018. André Barbosa 

Guanaes Simões Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002339-46.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU SEGUROS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ALVES BARBOSA FILHO OAB - MT0017556S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EZEQUIEL PAULINO RODRIGUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1002339-46.2018.8.11.0051 Busca e apreensão. Decisão. 

Vistos etc. De início considerando que se encontram preenchidos os 

requisitos do art. 3º, do Decreto Lei nº 911, de 01.10.69, DEFIRO 

liminarmente a medida pleiteada, ressaltando a parte credora que a 

alienação do bem objeto da lide fica adstrita à citação da demandada e o 

transcurso do prazo de 05 (cinco) dias para purgar a mora, bem como a 

inexistência de ação ordinária, devidamente recebida e com trâmite normal, 

que vise à revisão do contrato referido na peça de ingresso, sob pena de 

aplicação de multa a ser fixada por este juízo. Por conseguinte, INTIME-SE 

a parte requerente para que efetue o recolhimento da diligência do Oficial 

de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias. Comprovado tal pagamento, 

EXECUTE-SE a liminar de busca e apreensão do bem descrito na inicial, 

com a faculdade prevista no art. 212, § 2º, do novo Código de Processo 

Civil, depositando-o nas mãos do representante legal da parte autora, que 

ficará como depositária fiel do bem. Na mesma ocasião, INDEPENDENTE de 

sua efetividade, CITE-SE a parte requerida, por mandado, para: a) em 05 

(cinco) dias PAGAR o saldo integral da dívida, acrescido de juros, 

correção monetária e custas judiciais (art. 3º, § 2º do Dec.-Lei 911/69), 

caso em que arbitro os honorários em 10% (dez por cento), sob pena de 

consolidação da propriedade do bem móvel objeto da alienação fiduciária 

(art. 3º, § 1º do Dec.-Lei 911/69); b) em 15 (quinze) dias APRESENTAR 

RESPOSTA, sob pena de revelia e confissão quanto à matéria de fato, 

sendo que tal resposta poderá ser apresentada ainda que a parte 

devedora tenha se utilizado da faculdade do § 2º, do art. 3º, do Dec.-Lei 

911/69 (STJ REsp 1321052/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS 

CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/08/2016, DJe 26/08/2016). 

DEVERÁ atentar-se, ainda, para o disposto no art. 341 do NCPC. 

EXPEÇA-SE o necessário para o cumprimento da decisão. LAVRE-SE o 

TERMO DE COMPROMISSO DE DEPOSITÁRIO FIEL do veículo, assim como 

auto circunstanciado sobre o seu estado de conservação. Cumpra-se. 

Intime-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 26 

de novembro de 2018. André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002114-26.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO JOHN DEERE S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE NELSON FERRAZ OAB - PR30890 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARISA CAMARGO PUPIN (EXECUTADO)

DIEGGO BRUNO PIO DA SILVA (EXECUTADO)

DARIO JOSE GOLLIN (EXECUTADO)

IRENE TERESA GOLLIN (EXECUTADO)

VERA LUCIA CAMARGO PUPIN (EXECUTADO)

JOSE PUPIN (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR OAB - MT0011785A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1002114-26.2018.8.11.0051 Execução Despacho. Vistos etc. 

Considerando que o processo foi redistribuído para trâmite conjunto com a 

recuperação judicial nº 7612-57.2017.811.0051, REMETAM-SE os autos ao 

Juízo da 1ª Vara desta Comarca. Cumpra-se, expedindo-se necessário, 

com as baixas e anotações pertinentes. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se 

o necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 27 de novembro de 

2018. André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002115-11.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

SILVESTRE PELEGRINI COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMERCIO LUIZ GUENO OAB - MT0011482A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (RÉU)
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Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1002115-11.2018.8.11.0051 Revisional Decisão. Vistos etc. I - 

Da Tutela de Urgência É cediço que os requisitos para a concessão da 

tutela de urgência, na atual sistemática implementada pelo novo Código de 

Processo Civil, consubstanciam-se no juízo de probabilidade do direito 

invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, 

consoante estabelece o art. 300, caput, do NCPC, a seguir transcrito: “Art. 

300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo”. No novo Código de Processo Civil 

vislumbra-se que o legislador abandonou a expressão “verossimilhança 

do direito alegado” e a substituiu pela necessidade de demonstração da 

probabilidade do direito que, segundo CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO, 

caracteriza-se “na situação decorrente da preponderância dos motivos 

convergentes à aceitação de determinada proposição, sobre os motivos 

divergentes”. (in A Reforma do Código de Processo Civil, 3ª ed. São Paulo: 

Malheiros, 1996, p. 145). LUIZ GUILHERME MARINONI, com o brilhantismo 

que lhe é inerente, leciona: [...] No direito anterior a antecipação da tutela 

estava condicionada à existência de "prova inequívocà' capaz de 

convencer o juiz a respeito da "verossimilhança da alegação", expressões 

que sempre foram alvo de acirrado debate na doutrina. O legislador 

resolveu, contudo, abandoná-las, dando preferência ao conceito de 

probabilidade do direito. Com isso, o legislador procurou autorizar o juiz a 

conceder tutelas provisórias com base em cognição sumária, isto é, 

ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios 

incompletos (vale dizer, sem que tenham sido colhidas todas as provas 

disponíveis ·para o esclarecimento das alegações de fato). A 

probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a 

tutela dos direitos é a probabilidade lógica- que é aquela que surge da 

confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis 

nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de 

confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que 

se convencer de que o direito é provável para conceder tutela provisória 

(in Novo código de processo civil comentado I Luiz Guilherme Marinoni, 

Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero. --São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2015, p. 312). Da análise perfunctória das provas colacionadas 

aos autos, verifica-se que não deve prosperar o pedido de tutela de 

urgência, porquanto os requisitos para a sua concessão não estão 

configurados. Com efeito, os documentos apresentados são insuficientes 

para caracterizar o fumus boni iuris, pois não resta caracterizado, de 

plano, que a cobrança das parcelas tal como contratadas é indevida. Isso 

porque, a questão da não limitação dos juros a 12% ao ano já se encontra 

massificada pela jurisprudência pátria, gerando, inclusive, a instauração 

de incidente de processo repetitivo no Superior Tribunal de Justiça, in 

verbis: AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATOS DE 

ABERTURA DE CRÉDITO FIXO ROTATIVO. ART. 5º, LV, CF. 

IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO 

ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 

AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. 

SÚMULA N. 7/STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. ABUSIVIDADE 

DA TAXA CONTRATADA EM RELAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. 

NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO. SÚMULA N. 7/STJ. 1. (...) 5. A 

alteração da taxa de juros remuneratórios pactuada em mútuo bancário 

depende da demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa 

média do mercado (Recurso Especial repetitivo n. 1.112.879/PR). 6. 

Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp 642.460/PR, Rel. 

Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 

08/03/2016, DJe 14/03/2016) (destaquei). A alteração da taxa de juros 

pactuada depende, desta maneira, da demonstração cabal de sua 

abusividade em relação à taxa média do mercado, mediante a comparação 

com as taxas praticadas por outras instituições financeiras, desde que 

coincidentes o produto, a praça e a época da celebração do pacto. Sob 

outra perspectiva, observa-se que não basta à autora a simples alegação 

de lesão e a afirmação de abusos cometidos pela requerida, 

especialmente quando fundamentados em questões já pacificadas nos 

tribunais superiores. Em verdade, a simples discussão judicial não autoriza 

o afastamento daquelas medidas administrativas legalmente admitidas em 

benefício do credor. Mais do que isso, para fazer jus ao deferimento 

liminar de seu pedido a autora deve demonstrar que suas razões 

revisionais possuem fundamento jurídico relevante. Esse entendimento, 

minoritário no passado, passou a ganhar o apoio dos tribunais superiores, 

consoante se infere as ementas colacionadas a seguir: “Conforme 

orientação da segunda seção desta Corte, nas ações revisionais de 

cláusulas contratuais, ainda que a dívida seja objeto de discussão em 

juízo, não cabe a concessão de tutela antecipada para impedir o registro 

de inadimplentes no cadastro de proteção ao crédito, salvo nos casos em 

que o devedor, demonstrando efetivamente que a contestação do débito 

se funda em bom direito, deposite o valor correspondente à parte 

reconhecida do débito, ou preste caução idônea, ao prudente arbítrio do 

magistrado.” (REsp 863.746/RS) (destaquei) E também: “Na linha do 

entendimento firmado pela Segunda Seção (REsp. 527.618/RS), somente 

fica impedida a inclusão dos nomes dos devedores em cadastros de 

proteção ao crédito se implementadas, concomitantemente, as seguintes 

condições: a) o ajuizamento de ação, pelo devedor, contestando a 

existência parcial ou integral do débito; b) a efetiva demonstração de que 

a contestação da cobrança indevida se funda na aparência do bom direito 

e em jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal ou do 

Superior Tribunal de Justiça e; c) que, sendo a contestação apenas de 

parte do débito, deposite o valor referente à parte tida por incontroversa, 

ou preste caução idônea, ao prudente arbítrio do magistrado, requisitos, in 

casu, não demonstrados nos autos.” (Agravo Regimental no Recurso 

Especial 680.283/RS) Deste modo, para fundamentar seu pedido liminar a 

requerente deveria demonstrar, desde logo, que os encargos acessórios 

exigidos seriam contrários ao ordenamento jurídico, assim reconhecido 

pelas instâncias superiores, ou, em outro caso, comprovam que estes 

seriam incompatíveis com o exigido pelo mercado. Ocorre que não há 

como precisar se os encargos acessórios questionados pela própria se 

mostram abusivos ou não, pois os contratos não estão anexados à 

exordial. Equivale dizer, que não há, na fundamentação da requerente, 

plausibilidade jurídica capaz de conceder-lhe esses benefícios 

liminarmente. Outrossim, o periculum in mora não está visível, pois a Parte 

Autora não logrou êxito em demonstrar que seu nome fora incluído nos 

órgãos de proteção ao crédito ou na iminência de ser inserido em tal rol. 

Logo, nota-se que não há periculum in mora de a Parte Requerente 

aguardar até o deslinde do feito. Nesta linha de intelecção, por meio de um 

juízo de convicção de natureza provisória em uma apreciação sumária da 

matéria, limitada aos elementos informativos trazidos pela peticionante, 

conclui-se por não comprovados os requisitos ensejadores da medida de 

urgência. Por oportuno, discorrendo sobre tal matéria, NELSON NERY 

JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY dissertam: 3. Requisitos para 

a concessão da tutela de urgência: periculum in mora. Duas situações, 

distintas e não cumulativas entre si, ensejam a tutela de urgência. A 

primeira hipótese autorizadora dessa antecipação é o periculum in mora, 

segundo expressa disposição do CPC 300. Esse perigo, como requisito 

para a concessão da tutela de urgência, é o mesmo elemento de risco que 

era exigido, no sistema do CPC/1973, para a concessão de qualquer 

medida cautelar ou em alguns casos de antecipação de tutela. 4. 

Requisitos para a concessão da tutela de urgência: fumus boni iuris. 

Também é preciso que a parte comprove a existência da plausabilidade do 

direito por ela afirmado (fumus boni iuris). Assim, a tutela de urgência visa 

assegurar a eficácia do processo de conhecimento ou do processo de 

execução (Nery: Recursos7, n. 3.5.2.9, p. 452) (...) §3º: 13. 

Irreversibilidade impeditiva. Caso haja real perigo de irreversibilidade ao 

estado anterior, a tutela não deve ser concedida. É o caso, por exemplo, 

de antecipação determinando a demolição de prédio histórico ou de 

interesse arquitetônico: derrubado o prédio, sua eventual reconstrução 

não substituirá o edifício original. Aqui existe a irreversibilidade do fato, 

que impede a concessão da medida. Quando houver irreversibilidade do 

direito, ou seja, quando puder resolver-se em perdas e danos, a medida 

pode, em tese, ser concedida. (NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria 

de Andrade. Comentários ao código de processo civil. 2ª tiragem. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2015). Desta feita, a tutela de urgência deve 

ser indeferida. II – Da Exibição de Documentos. No tocante a exibição de 

documentos, estabelece o art. 320, do novo Código de Processo Civil: “A 

petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à 

propositura da ação”. Por documentos indispensáveis, referidos no 

mencionado dispositivo legal, entendem-se aqueles exigidos por lei, bem 

como os fundamentais, ou seja, os que constituem fundamento da causa 

de pedir. O entendimento jurisprudencial é firme nesse toar, verbis: 

RECURSO ESPECIAL - DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA 

DA AÇÃO - PRESENÇA - REVOCATÓRIA PROPOSTA PELO SÍNDICO 

DENTRO DO PRAZO ANUO - DECADÊNCIA AFASTADA - ARTIGO 52, II, 
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DO DEC. 7661/45 - REQUISITOS PREENCHIDOS - RECURSO IMPROVIDO. 1. 

Os documentos indispensáveis à propositura da ação, e que devem ser 

instruídos com a inicial, são aqueles que comprovam a ocorrência da 

causa de pedir (documentos fundamentais) e, em casos específicos, os 

que a própria lei exige como da substância do ato que está sendo levado à 

apreciação (documentos substanciais). 2. Da conjugação dos artigos 55 e 

56, § 1º, do Decreto-Lei n. 7661/45 extrai-se que o síndico deverá propor 

a ação revocatória no prazo de até 01 (um) ano, tendo como março inicial 

a publicação do aviso a que se refere o art. 114 e seu parágrafomas; se 

não o fizer em 30 (trinta) dias, a contar do mesmo termo inicial referido, 

qualquer credor poderá ajuizá-la. 3. Tendo a empresa falida realizado 

pagamento de dívidas vencidas e exigíveis (honorários advocatícios 

anteriores à decretação da quebra) por qualquer forma que não seja a 

prevista pelo contrato (ante a ausência de contrato, escrito ou verbal, o 

pagamento deveria ter sido realizado em pecúnia e não em aluguel), 

realizado dentro do termo legal da falência (em 1º/4/1.997, quando o 

período legal da falência retroagiu a 23/03/1.997), é ineficaz, perante a 

massa falida, do negócio jurídico contestado. 4. Recurso improvido. (STJ - 

Resp. 2006/0239831-0; Relator: Ministro MASSAMI UYEDA; TERCEIRA 

TURMA; j. 04/05/2010; DJe 20/05/2010) (negritei) Neste prisma de 

enfoque, tem-se que o contrato cuja revisão é pretendida, é documento 

indispensável à solução da lide. Dada à similitude, segue ementa oriunda 

do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais: AÇÃO REVISIONAL - 

CONTRATO BANCÁRIO - DOCUMENTO INDISPENSÁVEL - AUSÊNCIA - 

JULGAMENTO DA LIDE - NÃO CABIMENTO. O contrato bancário constitui 

documento indispensável à propositura da ação revisional, eis que 

somente por meio da análise de seus termos é possível ao julgador 

reconhecer ou não a procedência do pedido fundado na alegação de 

abusividade/ilicitude do que restou nele pactuado, pelo que deve sua 

exibição ser determinada, mormente havendo requerimento nesse sentido 

da parte autora. Processo: AC 10480110106329001 MG. Relator(a): José 

de Carvalho Barbosa. Julgamento: 26/02/2015. Órgão Julgador: Câmaras 

Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL. Publicação: 06/03/2015. Por corolário, não 

estando com o documento imprescindível para o exercício de seu direito, a 

parte requerente poderá utilizar-se de instrumento de exibição de 

documentos como incidente da fase probatória do processo de cognição, 

desde que preenchidos os requisitos legais. Com efeito, o juiz pode 

ordenar que a parte exiba documento ou coisa que se ache em seu poder 

desde que o pedido preencha os seguintes requisitos: Art. 397. O pedido 

formulado pela parte conterá: I - a individuação, tão completa quanto 

possível, do documento ou da coisa; II - a finalidade da prova, indicando os 

fatos que se relacionam com o documento ou com a coisa; III - as 

circunstâncias em que se funda o requerente para afirmar que o 

documento ou a coisa existe e se acha em poder da parte contrária. In 

casu, preenchidos todos os pressupostos para o deferimento do pedido 

de exibição incidental de documentos. Diante do exposto, com amparo na 

fundamentação acima, DECIDO: a) INDEFIRO o pedido de tutela de 

urgência. b) REMETAM-SE os autos ao Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania desta Comarca para designação de sessão de 

mediação/conciliação entre as partes, quantas forem necessárias para 

viabilizar a solução consensual do conflito, atentando-se para o disposto 

no art. 334, § 2º, NCPC; c) CITE-SE a parte contrária para que compareça 

a sessão de conciliação/mediação devidamente acompanhada por seu 

advogado ou Defensor Público, a ser realizada pelo Conciliador/Mediador 

do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC desta 

Comarca, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo a parte 

requerida ser citada com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência (art. 

334, NCPC); d) ATENTE-SE a Secretaria para o disposto no art. 334 § 3º, 

do NCPC, devendo a intimação da autora para audiência ser realizada na 

pessoa de seu advogado, salvo se for assistido pela Defensoria Pública. 

e) CONSIGNE-SE no mandado que as partes poderão constituir 

representante, por meio de procuração específica com poderes para 

negociar e transigir (§10, art. 334, do NCPC). f) DEVERÁ o requerido 

manifestar expressamente eventual desinteresse na autocomposição, no 

prazo de 10 (dez) dias de antecedência da aludida audiência (art. 334 §5º 

NCPC) sendo que o prazo para a resposta, nesta hipótese, iniciar-se-á do 

protocolo do pedido de cancelamento (art. 335, II, NCPC). g) ADVIRTAM-SE 

as partes que o seu não comparecimento injustificado à audiência de 

conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, a qual será revertida em favor do 

Estado; h) Não realizado o acordo, a parte requerida poderá apresentar 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data 

da audiência de conciliação/mediação (art. 335, I, NCPC), sob de pena de 

serem havidas como verdadeiras as alegações de fatos formuladas pela 

parte autora (art. 344, NCPC). REGISTRE-SE, ainda, a advertência do art. 

341 do NCPC. i) Apresentada na peça contestatória quaisquer das 

matérias elencadas no art. 338 do NCPC, desde já, FACULTO à autora no 

prazo de 15 (quinze) dias a alteração da petição inicial, adotando-se as 

providências do art. 339 no NCPC; j) CONCEDO os benefícios da justiça 

gratuita. k) POSTERGO para o saneador a análise do pedido de inversão 

do ônus da prova, conforme preceitua o art. 357, III, do Novo Código de 

Processo Civil. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às 

providências. Campo Verde/MT, 27 de novembro de 2018. André Barbosa 

Guanaes Simões Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002130-77.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

SILVESTRE PELEGRINI COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMERCIO LUIZ GUENO OAB - MT0011482A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1002130-77.2018.8.11.0051 Revisional Despacho. Vistos etc. I - 

Da Tutela de Urgência É cediço que os requisitos para a concessão da 

tutela de urgência, na atual sistemática implementada pelo novo Código de 

Processo Civil, consubstanciam-se no juízo de probabilidade do direito 

invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, 

consoante estabelece o art. 300, caput, do NCPC, a seguir transcrito: “Art. 

300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo”. No novo Código de Processo Civil 

vislumbra-se que o legislador abandonou a expressão “verossimilhança 

do direito alegado” e a substituiu pela necessidade de demonstração da 

probabilidade do direito que, segundo CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO, 

caracteriza-se “na situação decorrente da preponderância dos motivos 

convergentes à aceitação de determinada proposição, sobre os motivos 

divergentes”. (in A Reforma do Código de Processo Civil, 3ª ed. São Paulo: 

Malheiros, 1996, p. 145). LUIZ GUILHERME MARINONI, com o brilhantismo 

que lhe é inerente, leciona: [...] No direito anterior a antecipação da tutela 

estava condicionada à existência de "prova inequívoca" capaz de 

convencer o juiz a respeito da "verossimilhança da alegação", expressões 

que sempre foram alvo de acirrado debate na doutrina. O legislador 

resolveu, contudo, abandoná-las, dando preferência ao conceito de 

probabilidade do direito. Com isso, o legislador procurou autorizar o juiz a 

conceder tutelas provisórias com base em cognição sumária, isto é, 

ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios 

incompletos (vale dizer, sem que tenham sido colhidas todas as provas 

disponíveis ·para o esclarecimento das alegações de fato). A 

probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a 

tutela dos direitos é a probabilidade lógica- que é aquela que surge da 

confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis 

nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de 

confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que 

se convencer de que o direito é provável para conceder tutela provisória 

(in Novo código de processo civil comentado I Luiz Guilherme Marinoni, 

Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero. --São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2015, p. 312). Da análise perfunctória das provas colacionadas 

aos autos, verifica-se que não deve prosperar o pedido de tutela de 

urgência, porquanto os requisitos para a sua concessão não estão 

configurados. Com efeito, os documentos apresentados são insuficientes 

para caracterizar o fumus boni iuris, pois não resta caracterizado, de 

plano, que a cobrança das parcelas tal como contratadas é indevida. Isso 

porque, a questão da não limitação dos juros a 12% ao ano já se encontra 

massificada pela jurisprudência pátria, gerando, inclusive, a instauração 

de incidente de processo repetitivo no Superior Tribunal de Justiça, in 

verbis: AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATOS DE 

ABERTURA DE CRÉDITO FIXO ROTATIVO. ART. 5º, LV, CF. 

IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO 

ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 

AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. 
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SÚMULA N. 7/STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. ABUSIVIDADE 

DA TAXA CONTRATADA EM RELAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. 

NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO. SÚMULA N. 7/STJ. 1. (...) 5. A 

alteração da taxa de juros remuneratórios pactuada em mútuo bancário 

depende da demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa 

média do mercado (Recurso Especial repetitivo n. 1.112.879/PR). 6. 

Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp 642.460/PR, Rel. 

Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 

08/03/2016, DJe 14/03/2016) (destaquei). A alteração da taxa de juros 

pactuada depende, desta maneira, da demonstração cabal de sua 

abusividade em relação à taxa média do mercado, mediante a comparação 

com as taxas praticadas por outras instituições financeiras, desde que 

coincidentes o produto, a praça e a época da celebração do pacto. Sob 

outra perspectiva, observa-se que não basta à autora a simples alegação 

de lesão e a afirmação de abusos cometidos pela requerida, 

especialmente quando fundamentados em questões já pacificadas nos 

tribunais superiores. Em verdade, a simples discussão judicial não autoriza 

o afastamento daquelas medidas administrativas legalmente admitidas em 

benefício do credor. Mais do que isso, para fazer jus ao deferimento 

liminar de seu pedido a autora deve demonstrar que suas razões 

revisionais possuem fundamento jurídico relevante. Esse entendimento, 

minoritário no passado, passou a ganhar o apoio dos tribunais superiores, 

consoante se infere as ementas colacionadas a seguir: “Conforme 

orientação da segunda seção desta Corte, nas ações revisionais de 

cláusulas contratuais, ainda que a dívida seja objeto de discussão em 

juízo, não cabe a concessão de tutela antecipada para impedir o registro 

de inadimplentes no cadastro de proteção ao crédito, salvo nos casos em 

que o devedor, demonstrando efetivamente que a contestação do débito 

se funda em bom direito, deposite o valor correspondente à parte 

reconhecida do débito, ou preste caução idônea, ao prudente arbítrio do 

magistrado.” (REsp 863.746/RS) (destaquei) E também: “Na linha do 

entendimento firmado pela Segunda Seção (REsp. 527.618/RS), somente 

fica impedida a inclusão dos nomes dos devedores em cadastros de 

proteção ao crédito se implementadas, concomitantemente, as seguintes 

condições: a) o ajuizamento de ação, pelo devedor, contestando a 

existência parcial ou integral do débito; b) a efetiva demonstração de que 

a contestação da cobrança indevida se funda na aparência do bom direito 

e em jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal ou do 

Superior Tribunal de Justiça e; c) que, sendo a contestação apenas de 

parte do débito, deposite o valor referente à parte tida por incontroversa, 

ou preste caução idônea, ao prudente arbítrio do magistrado, requisitos, in 

casu, não demonstrados nos autos.” (Agravo Regimental no Recurso 

Especial 680.283/RS) Deste modo, para fundamentar seu pedido liminar a 

requerente deveria demonstrar, desde logo, que os encargos acessórios 

exigidos seriam contrários ao ordenamento jurídico, assim reconhecido 

pelas instâncias superiores, ou, em outro caso, comprovam que estes 

seriam incompatíveis com o exigido pelo mercado. Ocorre que não há 

como precisar se os encargos acessórios questionados pela própria se 

mostram abusivos ou não, pois os contratos não estão anexados à 

exordial. Equivale dizer, que não há, na fundamentação da requerente, 

plausibilidade jurídica capaz de conceder-lhe esses benefícios 

liminarmente. Outrossim, o periculum in mora não está visível, pois a Parte 

Autora não logrou êxito em demonstrar que seu nome fora incluído nos 

órgãos de proteção ao crédito ou na iminência de ser inserido em tal rol. 

Logo, nota-se que não há periculum in mora de a Parte Requerente 

aguardar até o deslinde do feito. Nesta linha de intelecção, por meio de um 

juízo de convicção de natureza provisória em uma apreciação sumária da 

matéria, limitada aos elementos informativos trazidos pela peticionante, 

conclui-se por não comprovados os requisitos ensejadores da medida de 

urgência. Por oportuno, discorrendo sobre tal matéria, NELSON NERY 

JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY dissertam: 3. Requisitos para 

a concessão da tutela de urgência: periculum in mora. Duas situações, 

distintas e não cumulativas entre si, ensejam a tutela de urgência. A 

primeira hipótese autorizadora dessa antecipação é o periculum in mora, 

segundo expressa disposição do CPC 300. Esse perigo, como requisito 

para a concessão da tutela de urgência, é o mesmo elemento de risco que 

era exigido, no sistema do CPC/1973, para a concessão de qualquer 

medida cautelar ou em alguns casos de antecipação de tutela. 4. 

Requisitos para a concessão da tutela de urgência: fumus boni iuris. 

Também é preciso que a parte comprove a existência da plausabilidade do 

direito por ela afirmado (fumus boni iuris). Assim, a tutela de urgência visa 

assegurar a eficácia do processo de conhecimento ou do processo de 

execução (Nery: Recursos7, n. 3.5.2.9, p. 452) (...) §3º: 13. 

Irreversibilidade impeditiva. Caso haja real perigo de irreversibilidade ao 

estado anterior, a tutela não deve ser concedida. É o caso, por exemplo, 

de antecipação determinando a demolição de prédio histórico ou de 

interesse arquitetônico: derrubado o prédio, sua eventual reconstrução 

não substituirá o edifício original. Aqui existe a irreversibilidade do fato, 

que impede a concessão da medida. Quando houver irreversibilidade do 

direito, ou seja, quando puder resolver-se em perdas e danos, a medida 

pode, em tese, ser concedida. (NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria 

de Andrade. Comentários ao código de processo civil. 2ª tiragem. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2015). Desta feita, a tutela de urgência deve 

ser indeferida. II – Da Exibição de Documentos. No tocante a exibição de 

documentos, estabelece o art. 320, do novo Código de Processo Civil: “A 

petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à 

propositura da ação”. Por documentos indispensáveis, referidos no 

mencionado dispositivo legal, entendem-se aqueles exigidos por lei, bem 

como os fundamentais, ou seja, os que constituem fundamento da causa 

de pedir. O entendimento jurisprudencial é firme nesse toar, verbis: 

RECURSO ESPECIAL - DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA 

DA AÇÃO - PRESENÇA - REVOCATÓRIA PROPOSTA PELO SÍNDICO 

DENTRO DO PRAZO ANUO - DECADÊNCIA AFASTADA - ARTIGO 52, II, 

DO DEC. 7661/45 - REQUISITOS PREENCHIDOS - RECURSO IMPROVIDO. 1. 

Os documentos indispensáveis à propositura da ação, e que devem ser 

instruídos com a inicial, são aqueles que comprovam a ocorrência da 

causa de pedir (documentos fundamentais) e, em casos específicos, os 

que a própria lei exige como da substância do ato que está sendo levado à 

apreciação (documentos substanciais). 2. Da conjugação dos artigos 55 e 

56, § 1º, do Decreto-Lei n. 7661/45 extrai-se que o síndico deverá propor 

a ação revocatória no prazo de até 01 (um) ano, tendo como março inicial 

a publicação do aviso a que se refere o art. 114 e seu parágrafomas; se 

não o fizer em 30 (trinta) dias, a contar do mesmo termo inicial referido, 

qualquer credor poderá ajuizá-la. 3. Tendo a empresa falida realizado 

pagamento de dívidas vencidas e exigíveis (honorários advocatícios 

anteriores à decretação da quebra) por qualquer forma que não seja a 

prevista pelo contrato (ante a ausência de contrato, escrito ou verbal, o 

pagamento deveria ter sido realizado em pecúnia e não em aluguel), 

realizado dentro do termo legal da falência (em 1º/4/1.997, quando o 

período legal da falência retroagiu a 23/03/1.997), é ineficaz, perante a 

massa falida, do negócio jurídico contestado. 4. Recurso improvido. (STJ - 

Resp. 2006/0239831-0; Relator: Ministro MASSAMI UYEDA; TERCEIRA 

TURMA; j. 04/05/2010; DJe 20/05/2010) (negritei) Neste prisma de 

enfoque, tem-se que o contrato cuja revisão é pretendida, é documento 

indispensável à solução da lide. Dada à similitude, segue ementa oriunda 

do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais: AÇÃO REVISIONAL - 

CONTRATO BANCÁRIO - DOCUMENTO INDISPENSÁVEL - AUSÊNCIA - 

JULGAMENTO DA LIDE - NÃO CABIMENTO. O contrato bancário constitui 

documento indispensável à propositura da ação revisional, eis que 

somente por meio da análise de seus termos é possível ao julgador 

reconhecer ou não a procedência do pedido fundado na alegação de 

abusividade/ilicitude do que restou nele pactuado, pelo que deve sua 

exibição ser determinada, mormente havendo requerimento nesse sentido 

da parte autora. Processo: AC 10480110106329001 MG. Relator(a): José 

de Carvalho Barbosa. Julgamento: 26/02/2015. Órgão Julgador: Câmaras 

Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL. Publicação: 06/03/2015. Por corolário, não 

estando com o documento imprescindível para o exercício de seu direito, a 

parte requerente poderá utilizar-se de instrumento de exibição de 

documentos como incidente da fase probatória do processo de cognição, 

desde que preenchidos os requisitos legais. Com efeito, o juiz pode 

ordenar que a parte exiba documento ou coisa que se ache em seu poder 

desde que o pedido preencha os seguintes requisitos: Art. 397. O pedido 

formulado pela parte conterá: I - a individuação, tão completa quanto 

possível, do documento ou da coisa; II - a finalidade da prova, indicando os 

fatos que se relacionam com o documento ou com a coisa; III - as 

circunstâncias em que se funda o requerente para afirmar que o 

documento ou a coisa existe e se acha em poder da parte contrária. In 

casu, preenchidos todos os pressupostos para o deferimento do pedido 

de exibição incidental de documentos. Diante do exposto, com amparo na 

fundamentação acima, DECIDO: a) INDEFIRO o pedido de tutela de 

urgência. b) REMETAM-SE os autos ao Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania desta Comarca para designação de sessão de 

mediação/conciliação entre as partes, quantas forem necessárias para 

viabilizar a solução consensual do conflito, atentando-se para o disposto 
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no art. 334, § 2º, NCPC; c) CITE-SE a parte contrária para que compareça 

a sessão de conciliação/mediação devidamente acompanhada por seu 

advogado ou Defensor Público, a ser realizada pelo Conciliador/Mediador 

do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC desta 

Comarca, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo a parte 

requerida ser citada com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência (art. 

334, NCPC); d) ATENTE-SE a Secretaria para o disposto no art. 334 § 3º, 

do NCPC, devendo a intimação da autora para audiência ser realizada na 

pessoa de seu advogado, salvo se for assistido pela Defensoria Pública. 

e) CONSIGNE-SE no mandado que as partes poderão constituir 

representante, por meio de procuração específica com poderes para 

negociar e transigir (§10, art. 334, do NCPC). f) DEVERÁ o requerido 

manifestar expressamente eventual desinteresse na autocomposição, no 

prazo de 10 (dez) dias de antecedência da aludida audiência (art. 334 §5º 

NCPC) sendo que o prazo para a resposta, nesta hipótese, iniciar-se-á do 

protocolo do pedido de cancelamento (art. 335, II, NCPC). g) ADVIRTAM-SE 

as partes que o seu não comparecimento injustificado à audiência de 

conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, a qual será revertida em favor do 

Estado; h) Não realizado o acordo, a parte requerida poderá apresentar 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data 

da audiência de conciliação/mediação (art. 335, I, NCPC), sob de pena de 

serem havidas como verdadeiras as alegações de fatos formuladas pela 

parte autora (art. 344, NCPC). REGISTRE-SE, ainda, a advertência do art. 

341 do NCPC. i) Apresentada na peça contestatória quaisquer das 

matérias elencadas no art. 338 do NCPC, desde já, FACULTO à autora no 

prazo de 15 (quinze) dias a alteração da petição inicial, adotando-se as 

providências do art. 339 no NCPC; j) CONCEDO os benefícios da justiça 

gratuita. k) POSTERGO para o saneador a análise do pedido de inversão 

do ônus da prova, conforme preceitua o art. 357, III, do Novo Código de 

Processo Civil. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às 

providências. Campo Verde/MT, 27 de novembro de 2018. André Barbosa 

Guanaes Simões Juiz de Direito
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Processo Número: 1001997-35.2018.8.11.0051
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Advogado(s) Polo Ativo:
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Parte(s) Polo Passivo:
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Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1001997-35.2018.8.11.0051 Revisional de alimentos Decisão. 

Vistos etc. É cediço que os requisitos para a concessão da tutela de 

urgência, na atual sistemática implementada pelo novo Código de Processo 

Civil, consubstanciam-se no juízo de probabilidade do direito invocado e o 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, consoante 

estabelece o art. 300, caput, do NCPC, a seguir transcrito: Art. 300. A 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Da premissa legalmente estabelecida pelo Novo 

Código de Processo Civil vislumbra-se que o legislador abandonou a 

expressão “verossimilhança do direito alegado” e a substituiu pela 

necessidade de demonstração da probabilidade do direito que, segundo 

CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO, caracteriza-se “na situação decorrente 

da preponderância dos motivos convergentes à aceitação de determinada 

proposição, sobre os motivos divergentes”. (in A Reforma do Código de 

Processo Civil, 3ª ed. São Paulo: Malheiros, 1996, p. 145). LUIZ 

GUILHERME MARINONI, com o brilhantismo que lhe é inerente, leciona: [...] 

No direito anterior a antecipação da tutela estava condicionada à 

existência de "prova inequívocà' capaz de convencer o juiz a respeito da 

"verossimilhança da alegação", expressões que sempre foram alvo de 

acirrado debate na doutrina. O legislador resolveu, contudo, abandoná-las, 

dando preferência ao conceito de probabilidade do direito. Com isso, o 

legislador procurou autorizar o juiz a conceder tutelas provisórias com 

base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou 

então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que 

tenham sido colhidas todas as provas disponíveis ·para o esclarecimento 

das alegações de fato). A probabilidade que autoriza o emprego da 

técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica- 

que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com 

os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que 

encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses 

elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para 

conceder tutela provisória (in Novo código de processo civil comentado I 

Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero. --São 

Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 312). Da análise perfunctória 

das provas colacionadas aos autos, verifica-se que não deve prosperar o 

pedido de tutela de urgência, porquanto os requisitos para a sua 

concessão não estão configurados. Com efeito, dispõe o art. 1.699 do 

Código Civil que os alimentos estão sujeitos à revisão de seu valor sempre 

que ocorrer alteração na situação financeira das partes, in verbis: Art. 

1.699. Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira 

de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado 

reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou 

majoração do encargo. Por sua vez, o § 1º do art. 1.694 do Código Civil 

prescreve que "os alimentos devem ser fixados na proporção das 

necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada". Assim, 

em atenção ao princípio da proporcionalidade, a modificação da verba 

alimentar necessita de comprovação de significativa mudança na situação 

financeira das partes, restringindo-se a análise ao binômio necessidade x 

possibilidade. In casu, a Parte Requerente deixou de acostar à inicial 

documento capaz de comprovar que o valor até então fixado não se 

mostra adequado frente as atuais necessidades da filha e que o valor ora 

proposto seria suficiente para arcar com as despesas da menor. Ou seja, 

tem-se que diminuição do valor fixado a título de pensão alimentícia, ao 

menos neste momento processual, mostrar-se-ia medida desacertada, 

notadamente porque impossível aferir a necessidade da requerida, o que, 

de fato, afrontaria ao binômio acima mencionado. Assim, a tutela de 

urgência deve ser indeferida. Diante do exposto, com amparo na 

fundamentação acima, DECIDO: INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. 

CITE-SE o requerido, com a faculdade prevista no art. 212, § 2º, do Código 

de Processo Civil, para que compareça à audiência designada, 

acompanhado de advogado ou Defensor Público, atentando-se para o teor 

do § 2º do art. 695 do NCPC, devendo o mandado conter apenas os dados 

necessários à aludida audiência e estar desacompanhado de cópia da 

petição inicial, nos termos do § 1º do art. 695 do NCPC. CONSIGNE-SE, 

também, ser assegurada ao réu a consulta do conteúdo do processo a 

qualquer tempo (art. 695, § 1º, NCPC). REGISTRE-SE, ainda, que se a 

autocomposição restar infrutífera, a parte requerida poderá apresentar 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data 

da audiência de conciliação/mediação, sob de pena de serem havidas 

como verdadeiras as alegações de fatos formuladas pela parte autora 

(art. 344, do NCPC). DEVERÁ atentar-se, ainda, para o disposto no art. 

341 do NCPC. INTIME-SE a parte autora para comparecer a audiência 

designada. DEFIRO os benefícios da justiça gratuita. PROCESSE-SE em 

segredo de justiça, consoante estabelece o artigo 189, II, NCPC. Postergo 

para o saneador a análise do pedido de inversão do ônus da prova, 

conforme preceitua o art. 357, III, do Novo Código de Processo Civil. 

Cientifique-se o Ministério Público. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 28 de novembro de 2018. 

André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002033-77.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE MAGALHAES SILVA BILHALVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO FERREIRA COUTINHO OAB - MT0016360A-B (ADVOGADO(A))

MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA OAB - MT19174/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1002033-77.2018.8.11.0051 Desconstituição de título de crédito 

por vício de consentimento c.c. repetição de indébito Despacho. Vistos 

etc. De início, quanto ao pedido de tutela de urgência, é cediço que os 

requisitos para a concessão da tutela de urgência, na atual sistemática 

implementada pelo novo Código de Processo Civil, consubstanciam-se no 

juízo de probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao 
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resultado útil do processo, consoante estabelece o art. 300, caput, do 

NCPC, a seguir transcrito: Art. 300. A tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Da premissa 

legalmente estabelecida pelo Novo Código de Processo Civil vislumbra-se 

que o legislador abandonou a expressão “verossimilhança do direito 

alegado” e a substituiu pela necessidade de demonstração da 

probabilidade do direito que, segundo CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO, 

caracteriza-se “na situação decorrente da preponderância dos motivos 

convergentes à aceitação de determinada proposição, sobre os motivos 

divergentes”. (in A Reforma do Código de Processo Civil, 3ª ed. São Paulo: 

Malheiros, 1996, p. 145). LUIZ GUILHERME MARINONI, com o brilhantismo 

que lhe é inerente, leciona: [...] No direito anterior a antecipação da tutela 

estava condicionada à existência de “prova inequívoca’ capaz de 

convencer o juiz a respeito da “verossimilhança da alegação”, expressões 

que sempre foram alvo de acirrado debate na doutrina”. O legislador 

resolveu, contudo, abandoná-las, dando preferência ao conceito de 

probabilidade do direito. Com isso, o legislador procurou autorizar o juiz a 

conceder tutelas provisórias com base em cognição sumária, isto é, 

ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios 

incompletos (vale dizer, sem que tenham sido colhidas todas as provas 

disponíveis ·para o esclarecimento das alegações de fato). A 

probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a 

tutela dos direitos é a probabilidade lógica- que é aquela que surge da 

confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis 

nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de 

confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que 

se convencer de que o direito é provável para conceder tutela provisória 

(in Novo código de processo civil comentado I Luiz Guilherme Marinoni, 

Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero. --São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2016, p. 382). Da análise perfunctória das provas colacionadas 

aos autos, verifica-se que não deve prosperar o pedido de tutela 

provisória de urgência antecipatória, porquanto um dos requisitos para 

sua concessão não está configurado. Isso porque, a própria 

documentação trazida pela parte requerente não comprova, de plano, a 

tese de que foi enganada quando a contratação do seguro, máxime diante 

do fato de que o contrato faz menção expressa a contratação deste e o 

valor correspondente, a evidenciar a ausência da probabilidade do direito 

alegado. Diante do exposto, com amparo na fundamentação acima, 

DECIDO: a) INDEFIRO o pedido de tutela de urgência de natureza 

antecipada. b) REMETAM-SE os autos ao Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania desta Comarca para designação de sessão de 

mediação/conciliação entre as partes, quantas forem necessárias para 

viabilizar a solução consensual do conflito, atentando-se para o disposto 

no art. 334, § 2º, NCPC. c) CITE-SE a parte contrária para que compareça 

a sessão de conciliação/mediação devidamente acompanhada por seu 

advogado, a ser realizada pelo Conciliador/Mediador do Centro Judiciário 

de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC desta Comarca, com 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo a parte requerida ser 

citada com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência (art. 334, NCPC). 

d) ATENTE-SE a Secretaria para o disposto no art. 334 § 3º, do NCPC, 

devendo a intimação da autora para audiência ser realizada na pessoa de 

seu advogado, salvo se for assistido pela Defensoria Pública. e) 

CONSIGNE-SE no mandado que as partes poderão constituir 

representante, por meio de procuração específica com poderes para 

negociar e transigir (§ 10, art. 334, do NCPC). f) DEVERÁ a parte requerida 

manifestar expressamente eventual desinteresse na autocomposição, no 

prazo de 10 (dez) dias de antecedência da aludida audiência (art. 334, 

§5º, NCPC) sendo que o prazo para a resposta, nesta hipótese, 

iniciar-se-á do protocolo do pedido de cancelamento (art. 335, II, NCPC). g) 

ADVIRTAM-SE as partes que o não comparecimento injustificado à 

audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, a qual será 

revertida em favor do Estado; h) Não realizado o acordo, a parte requerida 

poderá apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo 

inicial será a data da audiência de conciliação/mediação (art. 335, I, NCPC), 

sob de pena de serem havidas como verdadeiras as alegações de fatos 

formuladas pela parte autora (art. 344, NCPC). REGISTRE-SE, ainda, a 

advertência do art. 341, do NCPC. i) Apresentada na peça contestatória 

quaisquer das matérias elencadas no art. 338, do NCPC, desde já, 

FACULTO à autora no prazo de 15 (quinze) dias a alteração da petição 

inicial, adotando-se as providências do art. 339, no NCPC; j) CONCEDO os 

benefícios da justiça gratuita. l) POSTERGO para o saneador a análise do 

pedido de inversão do ônus da prova, conforme preceitua o art. 357, III, do 

Novo Código de Processo Civil. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 28 de novembro de 2018. 

André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002367-14.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEY PEREIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO FERREIRA GARCIA OAB - MT0007313A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1002367-14.2018.8.11.0051 Previdenciário Decisão. Vistos etc. 

É cediço que os requisitos para a concessão da tutela de urgência, na 

atual sistemática implementada pelo novo Código de Processo Civil, 

consubstanciam-se no juízo de probabilidade do direito invocado e o 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, consoante 

estabelece o art. 300, caput, do NCPC, a seguir transcrito: Art. 300. A 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Da premissa legalmente estabelecida pelo Novo 

Código de Processo Civil vislumbra-se que o legislador abandonou a 

expressão “verossimilhança do direito alegado” e a substituiu pela 

necessidade de demonstração da probabilidade do direito que, segundo 

CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO, caracteriza-se “na situação decorrente 

da preponderância dos motivos convergentes à aceitação de determinada 

proposição, sobre os motivos divergentes”. (in A Reforma do Código de 

Processo Civil, 3ª ed. São Paulo: Malheiros, 1996, p. 145). LUIZ 

GUILHERME MARINONI, com o brilhantismo que lhe é inerente, leciona: [...] 

No direito anterior a antecipação da tutela estava condicionada à 

existência de “prova inequívoca’ capaz de convencer o juiz a respeito da 

“verossimilhança da alegação”, expressões que sempre foram alvo de 

acirrado debate na doutrina”. O legislador resolveu, contudo, 

abandoná-las, dando preferência ao conceito de probabilidade do direito. 

Com isso, o legislador procurou autorizar o juiz a conceder tutelas 

provisórias com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma 

das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale 

dizer, sem que tenham sido colhidas todas as provas disponíveis ·para o 

esclarecimento das alegações de fato). A probabilidade que autoriza o 

emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a 

probabilidade lógica- que é aquela que surge da confrontação das 

alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo 

provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau 

de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o 

direito é provável para conceder tutela provisória (in Novo código de 

processo civil comentado I Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, 

Daniel Mitidiero. --São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 382). 

Da análise perfunctória das provas colacionadas aos autos, nota-se que a 

pretensão da parte autora está desamparada dos pressupostos 

autorizadores da concessão da medida de urgência. No caso judicializado, 

os documentos apresentados pelo requerente, sob uma ótica de cognição 

sumária, não apresentam a necessária certeza de que, caso a demanda 

fosse julgada neste instante, a própria sagrar-se-ia vitoriosa, razão por 

que a discussão em pauta reclama maior dilação probatória. No mais, 

verifica-se que o autor tomou ciência do indeferimento do pedido de 

benefício postulado em via administrativa somente na data de 17.04.2018, 

propondo a presente ação somente na data de 22.11.2018. Sendo assim, 

INDEFIRO a tutela antecipada, valendo salientar que a presente decisão 

calca-se na provisoriedade e, caso as provas apontem um cenário 

diferente, certamente o pleito será revisto. No mais, considerando o não 

comparecimento do instituto requerido em audiências neste juízo, o que 

obstará a tentativa de conciliação entre as partes e ocasionará o 

retardamento do feito, em homenagem ao princípio constitucional de 

duração razoável do processo, DETERMINO a CITAÇÃO da parte 

requerida, por carta precatória, para contestar a presente ação, no prazo 

de 30 (trinta) dias (art. 183 do NCPC), sob de pena de serem havidas 

como verdadeiras as alegações de fatos formuladas pela parte autora 
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(art. 344, do NCPC). DEVERÁ atentar-se, ainda, para o disposto no art. 

341, do NCPC. Defiro o pedido de justiça gratuita. Cumpra-se. Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 28 de 

novembro de 2018. André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001274-16.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA HELOISA FERNANDES DA COSTA FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO SOARES BONIFACIO OAB - MT0016001A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GENTILIN E BIAZON LTDA - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1001274-16.2018.8.11.0051 Revisional. Sentença. Vistos etc. 

Trata-se de ação revisional de cláusulas contratuais c/ pedido de 

restituição em dobro do indébito proposta por MARIA HELOÍSA 

FERNANDES DA COSTA FERREIRA em desfavor de GENTILIN & BIAZON, 

ambos já devidamente qualificados. Extrai-se dos autos que foi 

determinada a intimação da parte requerente para emendar a inicial, no 

sentido de fazer o depósito das custas iniciais, sob pena de indeferimento, 

com fulcro no parágrafo único do art. 321, do novo Código de Processo 

Civil. Ocorre que a parte autora, devidamente intimada, escolheu o 

caminho do não atendimento. É o relatório. FUNDAMENTO e DECIDO. 

Verifica-se que a parte requerente não providenciou a emenda da peça 

preambular como determinado. Logo, diante da inércia da parte autora, de 

rigor a aplicação do parágrafo único do art. 321 do Novo Código de 

Processo Civil: Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não 

preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e 

irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará 

que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, 

indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. 

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a 

petição inicial. Convém explicitar, ainda, que em se tratando de omissão 

quanto à emenda à inicial não há falar-se em intimação pessoal da parte 

requerente para sanar o vício. Com o intuito de corroborar com tal 

assertiva, colaciona-se o seguinte julgado proferido pela Segunda Câmara 

Cível do Tribunal de Justiça deste Estado: AGRAVO REGIMENTAL – 

DECISÃO MONOCRÁTICA – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

REINTEGRAÇÃO DE POSSE – EMENDA À INICIAL – COMPLEMENTAÇÃO 

DE CUSTAS REFERENTE AO NOVO VALOR DA CAUSA - PRAZO NÃO 

CUMPRIDO - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO - 

INTIMAÇÃO DO PATRONO DO AUTOR – EFETUADA - INTIMAÇÃO 

PESSOAL DA PARTE – DESNECESSIDADE - RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. I - Deve ser indeferida a petição inicial e extinto o processo, 

sem resolução do mérito, se a parte não procede à sua emenda no prazo 

fixado pelo juiz. II – Se o despacho foi publicado no Diário da Justiça 

Eletrônico direcionado ao procurador constituído à época, considera-se 

válida a intimação realizada, sendo que a constituição de novos 

advogados não tem o condão de reabrir os prazos preclusos. III - 

Desnecessária a intimação pessoal na hipótese de extinção do processo 

por descumprimento de determinação de emenda da inicial. (Ag 

50032/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 06/05/2015, Publicado no DJE 12/05/2015). Diante do 

exposto, considerando a inércia da parte autora, INDEFIRO a INICIAL, com 

fulcro no parágrafo único do art. 321, da Lei 13.105/15 e JULGO EXTINTO 

o processo, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no art. 485, I, 

c/c o art. 321, parágrafo único, ambos do Novo Código de Processo Civil. 

CONDENO a parte requerente ao pagamento das custas e despesas 

processuais. DEIXO de condenar a autora em honorários advocatícios, eis 

que não houve a angularização do feito. PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. Não 

interposto o recurso de apelação, INTIME-SE o réu do trânsito em julgado 

da sentença e, em seguida, ARQUIVE-SE (§ 3º do art. 331, NCPC). 

CUMPRA-SE. Campo Verde/MT, 26 de novembro de 2018. André Barbosa 

Guanaes Simões Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-42 NOTIFICAÇÃO

Processo Número: 1001031-72.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ILDEMAR IVAN BOMM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMERCIO LUIZ GUENO OAB - MT0011482A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOZE ABADIA MARINHO BORGES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1001031-72.2018.8.11.0051 Ação de exigir contas Sentença. 

Vistos etc. Trata-se de ação de exigir contas proposta por ILDEMAR IVAN 

BOMM em desfavor de JOZE ABADIA MARINHO BORGES, ambos já 

devidamente qualificados. Extrai-se dos autos que foi determinada a 

intimação da parte requerente para emendar a inicial, no sentido de fazer o 

depósito das custas iniciais, bem como corrigir o valor da causa, sob pena 

de indeferimento, com fulcro no parágrafo único do art. 321, do novo 

Código de Processo Civil. Ocorre que a parte autora, devidamente 

intimada, escolheu o caminho do não atendimento. É o relatório. 

FUNDAMENTO e DECIDO. Verifica-se que a parte requerente não 

providenciou a emenda da peça preambular como determinado. Logo, 

diante da inércia da parte autora, de rigor a aplicação do parágrafo único 

do art. 321 do Novo Código de Processo Civil: Art. 321. O juiz, ao verificar 

que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou 

que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o 

julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) 

dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser 

corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a 

diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Convém explicitar, ainda, que 

em se tratando de omissão quanto à emenda à inicial não há falar-se em 

intimação pessoal da parte requerente para sanar o vício. Com o intuito de 

corroborar com tal assertiva, colaciona-se o seguinte julgado proferido 

pela Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça deste Estado: AGRAVO 

REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

REINTEGRAÇÃO DE POSSE – EMENDA À INICIAL – COMPLEMENTAÇÃO 

DE CUSTAS REFERENTE AO NOVO VALOR DA CAUSA - PRAZO NÃO 

CUMPRIDO - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO - 

INTIMAÇÃO DO PATRONO DO AUTOR – EFETUADA - INTIMAÇÃO 

PESSOAL DA PARTE – DESNECESSIDADE - RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. I - Deve ser indeferida a petição inicial e extinto o processo, 

sem resolução do mérito, se a parte não procede à sua emenda no prazo 

fixado pelo juiz. II – Se o despacho foi publicado no Diário da Justiça 

Eletrônico direcionado ao procurador constituído à época, considera-se 

válida a intimação realizada, sendo que a constituição de novos 

advogados não tem o condão de reabrir os prazos preclusos. III - 

Desnecessária a intimação pessoal na hipótese de extinção do processo 

por descumprimento de determinação de emenda da inicial. (Ag 

50032/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 06/05/2015, Publicado no DJE 12/05/2015). Diante do 

exposto, considerando a inércia da parte autora, INDEFIRO a INICIAL, com 

fulcro no parágrafo único do art. 321, da Lei 13.105/15 e JULGO EXTINTO 

o processo, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no art. 485, I, 

c/c o art. 321, parágrafo único, ambos do Novo Código de Processo Civil. 

CONDENO a parte requerente ao pagamento das custas e despesas 

processuais. DEIXO de condenar a autora em honorários advocatícios, eis 

que não houve a angularização do feito. PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. Não 

interposto o recurso de apelação, INTIME-SE o réu do trânsito em julgado 

da sentença e, em seguida, ARQUIVE-SE (§ 3º do art. 331, NCPC). 

Cumpra-se. Campo Verde/MT, 29 de novembro de 2018. André Barbosa 

Guanaes Simões Juiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 153583 Nr: 5933-85.2018.811.0051

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Deolindo Leopoldino Fonseca, Julimar Santos 

Cidreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO MARCOS - OAB:19896, 

Geraldo Vieira Simões - OAB:2253/ES, INGRID DE SOUZA EICKHOFF - 
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OAB:10216

 INTIMAÇÃO dos patronos dos réus(a)Drª. Ingrid de Souza Eickhof, Dr. 

Fabio Marcos e Dr. Geraldo Vieira Simões, acerca da data designada para 

audiência de Instrução na Comarca de Laguna/SC, como sendo dia 

10/12/2018 às 18h30min.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 150429 Nr: 4758-56.2018.811.0051

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Severino Botelho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Walter Junio Alves dos 

Santos - OAB:MT/18.126

 INTIMAÇÃO do patrono do réu(a) Dr. Walter Junio Alves dos Santos para, 

no prazo legal apresentar Defesa Prévia.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 153583 Nr: 5933-85.2018.811.0051

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Deolindo Leopoldino Fonseca, Julimar Santos 

Cidreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO MARCOS - OAB:19896, 

Geraldo Vieira Simões - OAB:2253/ES, INGRID DE SOUZA EICKHOFF - 

OAB:10216

 Diante do exposto, DEFIRO o pedido aduzido pela Requerente AREIA 

TRANSRIACHENSE LTDA ME para restituir definitivamente em seu poder o 

veículo Modelo Volvo/FH12 380 4X2T, de cor branca, placa KEF-5785, 

acoplado ao semirreboque SIEPIERSKI SRPC, tipo prancha, de cor 

amarela.EXPEÇA-SE o competente mandado de entrega/restituição do 

veiculo apreendido à Requerente.EXPEÇA-SE carta precatória à Comarca 

de Cuiabá - MT, a fim de que seja oficiada a Delegacia Especializada de 

Repressão a Roubos e Furtos de Veículos Automotores (DERRFVA), onde 

está depositado o bem, acerca da presente decisão, acompanhada do 

respectivo mandado.INTIMEM-SE o Ministério Público e o Advogado da 

presente decisão. DETERMINO AINDA, QUE AS PARTES SEJAM 

INTIMADAS DA DATA DE AUDIÊNCIA DESIGNADA PARA SER REALIZADA 

NA COMARCA DE LAGUNA-SC PARA OITIVA DE NOBERTO PRUDÊNCIO 

CUSTÓDIO, VIA DJE, COM URGÊNCIA.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências.Campo Verde/MT, 29 de novembro de 

2018.Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 155567 Nr: 6690-79.2018.811.0051

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gabriel Costa Marques da Silva, Anderson 

Douglas Novais Botelho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, Mariney Fatima Neves - OAB:10737

 Autos n° 6690-79.2018.811.0051 (155567)

Carta Precatória

Despacho.

Vistos etc.

Recebo a presente Carta Precatória.

Designo audiência para inquirição da testemunha ALEXANDRE DA SILVA 

LIMA para realizar-se no dia 30 de janeiro de 2019, às 14h45min.

Oficie-se ao juízo deprecante informando a data aprazada.

Intime-se a testemunha.

Cientifique-se o Ministério Público, pessoalmente, e o Advogado do Réu 

constituído na origem, via DJE.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 23 de novembro de 2018.

Caroline Schneider Guanaes Simões

Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 156039 Nr: 6887-34.2018.811.0051

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Carlos Ortiz, José Ortiz Chimenez, 

Cleverson França dos Santos, Nalva Fonte de Lima, Mateus Silva de 

Oliveria Moreira, Rafael Rodrigues da Silva, Ronaldo Souza da Silva, Alinz 

Dias Ortiz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diogo Camatte Markus - 

OAB:14727/MS, Rodrigo Pouso Miranda - OAB:, RODRIGO POUSO 

MIRANDA - OAB:12.333/MT

 Autos n° 6887-34.2018.811.0051 (156039)

Carta Precatória

Decisão.

Vistos etc.

Recebo a presente Carta precatória, uma vez que de acordo com os 

requisitos legais.

 Designo audiência para interrogatório dos acusados ANTONIO CARLOS 

ORTIZ e JOSÉ ORTIZ CHIMENEZ para realizar-se no dia 30 de janeiro de 

2019, às 14h15min.

Oficie-se ao juízo deprecante informando a data aprazada.

Intimem-se os Acusados da data da audiência ora aprazada e data da 

audiência designada pelo Juízo Deprecante.

Cientifique-se o Ministério Público, pessoalmente, e os Advogados 

constituídos pelos Acusados, via DJE.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 23 de novembro de 2018

Caroline Schneider Guanaes Simões

Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 149508 Nr: 4465-86.2018.811.0051

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Carlos dos Santos, Edmar Gomes 

Evangelista

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMILSON VASCONCELOS DE 

MORAES - OAB:8548/O, Marcos Alexandre Schoffen - OAB:10.657

 TERMO DE AUDIÊNCIA

Número dos Autos: 4465-86.2018.811.0051 - Cód. 149508

Espécie: Carta Precatória / Criminal

Data e horário: 06 de novembro de 2018, às 13:20 horas (MT)

OCORRÊNCIAS

Aberta a audiência foi constatada a presença da Testemunha, do 

Promotor de Justiça e do Defensor Público, nomeado para o ato, diante da 

ausência dos advogados.

 Foi informado que, nos termos do art. 405, § 1º, do Código de Processo 

Penal, os depoimentos prestados serão capturados digitalmente e que o 

arquivo respectivo será disponibilizado no seguinte endereço: 

forumcv3.info/149508. As Partes tomaram ciência da vedação de 

divulgação não autorizada dos registros audiovisuais a pessoas 

estranhas ao processo.

Inquiriu-se a testemunha.

Anote-se que a testemunha Divino Rodrigues de Souza voltou a residir 

nesta Comarca de Campo Verde, pois, não mais se encontra preso na 

Comarca de Santo Antônio do Leverger, devendo assim ser designado 

nova data para sua oitiva.

 DELIBERAÇÕES

A MM. Juíza proferiu o seguinte despacho: “Vistos etc. DESIGNO nova 

audiência para a oitiva da testemunha Divino Rodrigues de Souza para o 

dia 06 de dezembro de 2018, às 13h15min, no seguinte endereço Rua 

Jatobá, lote 26, quadra 06, Recanto do Bosque I, nesta cidade. Os 

presentes saem intimados. INTIME-SE o advogado, via DJE, com urgência. 

OFICIE-SE a Comarca de Cuiabá informando a nova data de audiência. 

Cumpra-se, expedindo o necessário”.

Nada mais havendo a consignar, foi lavrado o presente termo, que vai 

assinado pelos presentes.

CAROLINE SCHNEIDER G. SIMÕES
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Juíza de Direito ARIVALDO GUIMARÃES DA COSTA JR.

Promotor de Justiça

JULIANO BOTELHO DE ARAÚJO

Defensor Público

 TERMO DE COMPARECIMENTO DE TESTEMUNHAS

No dia 6 de novembro de 2018, compareceram à audiência designada as 

seguintes autoridades e testemunhas, estas devidamente 

compromissadas a dizer a verdade, sob as penas da lei.

CAROLINE SCHNEIDER G. SIMÕES

Juíza de Direito ARIVALDO GUIMARÃES DA COSTA JR.

Promotor de Justiça

JULIANO BOTELHO DE ARAÚJO

Defensor Público ALEXANDRE FRIEDRICH POSSER

Testemunha

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 155567 Nr: 6690-79.2018.811.0051

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gabriel Costa Marques da Silva, Anderson 

Douglas Novais Botelho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, Mariney Fatima Neves - OAB:10737

 INTIMAÇÃO do patrono do réu(a) Dr. Mariney Fatima Neves acerca da 

data designada para audiência de instrução como sendo; dia 30/01/2019 

às 14h45min.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 156039 Nr: 6887-34.2018.811.0051

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Carlos Ortiz, José Ortiz Chimenez, 

Cleverson França dos Santos, Nalva Fonte de Lima, Mateus Silva de 

Oliveria Moreira, Rafael Rodrigues da Silva, Ronaldo Souza da Silva, Alinz 

Dias Ortiz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diogo Camatte Markus - 

OAB:14727/MS, Rodrigo Pouso Miranda - OAB:, RODRIGO POUSO 

MIRANDA - OAB:12.333/MT

 INTIMAÇÃO do patrono do réu(a) Dr. Rodrigo Pouso Miranda e Dr. Diogo 

Camatte Markus acerca da data designada para audiência de instrução 

como sendo; dia 30/01/2019 às 14h15min.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 91938 Nr: 1325-49.2015.811.0051

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nei de Souza Silveira Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: eliane farias capriolli - 

OAB:11805/MS

 Ex positis, julgo procedente a pretensão punitiva estatal, para CONDENAR 

Nei de Souza Silveira Júnior, já qualificado nos autos, como incurso nas 

penas do artigo 299, caput, do CP.Analisando as circunstâncias judiciais 

previstas no artigo 59 do Código Penal, passo a dosar-lhe a pena.O crime 

do artigo 299, caput, do CP prevê pena de reclusão de 01 (um) a 03 (três) 

anos de reclusão e multaPortanto, CONDENO o Acusado Nei de Souza 

Silveira Júnior a cumprir a pena privativa de liberdade total de 01 (um) ano 

de reclusão, devendo ser cumprida em regime aberto, em razão do que 

determina o artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal e a 10 (dez) 

dias-multa, fixados unitariamente no mínimo legal.Todavia, quanto à pena 

privativa de liberdade, entendo ser cabível sua conversão para pena 

restrita de direitos, uma vez que se fazem presentes todas as condições 

exigidas pelo art. 44 do Código Penal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 80749 Nr: 943-90.2014.811.0051

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Regina de Oliveira Brito - 

OAB:2.316-MT

 . Portanto, CONDENO o Acusado Valdir Marcelino de Souza, vulgo 

“Escopeta”, a cumprir a pena privativa de liberdade total de 14 (catorze) 

anos, devendo ser inicialmente cumprida em regime fechado, nos termos 

do art. 33, § 2º, ‘a’, do Código Penal e a 06 (seis) meses de detenção, 

devendo ser cumprida em regime inicial aberto, em razão do que determina 

o artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal. Deixo de fixar o mínimo de 

indenização para reparação dos danos causados pela infração, por 

ausência de pedido expresso nesse sentido (art. 387, IV, do 

CPP).Disposições finais:Deixo de condenar o Acusado nas custas, tendo 

em vista sua condição econômica.Pelo fato de ter respondido o processo 

em liberdade, concedo o apelo em liberdade, salvo se por outro motivo 

estiver preso.Da sentença, intime-se o Ministério Público e o Acusado, 

pessoalmente, indagando-lhes sobre o desejo de recorrer, o que será 

feito mediante termo, conforme determina o artigo 1.424 e parágrafo único 

da C.N.G.C./MT. Intime-se a advogado do réu, via DJE.Transitada esta 

sentença em julgado, extraia-se guia, lançando-se o seu nome no Rol dos 

Culpados, e, em seguida, oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral e ao 

Instituto de Identificação.Para fins de anotações posteriores, consigna-se 

que:1.O Acusado não foi preso em flagrante. O acusado foi preso 

preventivamente, mas não consta nos autos o prazo de sua prisão.2.O 

Acusado possu i  uma condenação  no  p rocesso  n º 

5033-73.2012.811.0064; Capitulação: Art 15 da lei 10.826/03, com trânsito 

em julgado em 18/08/2014;3.Não consta nos autos a existência de objetos 

apreendidos.Publique-se. Cumpra-se.Expeça-se o necessário. Às 

providências. Campo Verde/MT, 30 de novembro de 2018.Caroline 

Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000996-15.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

WEVERTON LUIS CAPELARI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO VERDE Certidão de Tempestividade 

Recursal Processo: 1000996-15.2018.8.11.0051; Valor causa: R$ 

10.157,83; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL Certifico que o Recurso Inominado foi interposto tempestivamente. 

Ato contínuo, intimo a parte recorrida para apresentar as suas 

contrarrazões. CAMPO VERDE, 30 de novembro de 2018 EVERTON 

ALVES DE OLIVEIRA JESUS Analista Judiciário SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO VERDE E INFORMAÇÕES: PRAÇA 

DOS TRÊS PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE 

- MT - CEP: 78840-000 TELEFONE: (66) 34192233

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000083-67.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS DIONES DALLAPORTA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA CLEUZA DE JESUS OAB - MT0020413A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

Autos nº 10000083-67.2017.8.11.0051 Despacho. Vistos etc. A parte 

Exequente informou os dados bancários para transferência do valor 
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depositado (ID 16677665). Assim, efetue-se o levantamento do valor 

depositado no ID 9209960, em favor da parte Exequente, em conta 

indicada por ela, nos termos da petição de ID 16677665. Após, 

arquivem-se os autos, conforme determinação de ID 11000682. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Campo Verde-MT, 27 de novembro 

de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010347-58.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

KATIELE DE SOUZA PRADO RUAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CAMPO VERDE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRENO BARRETO MOREIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0017373A 

(ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, considerando os 

princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade que regem os Juizados Especiais, impulsiono o feito, a fim de 

dar ciência às partes, do retorno dos autos da Turma Recursal. É o que 

me cumpre. EVERTON ALVES DE OLIVEIRA JESUS ANALISTA JUDICIÁRIO

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001653-54.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CASTRO & RIGOTI LIMITADA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcelo Turcato OAB - MT0008127A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CANDIDO FERREIRA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO PARA A PARTE AUTORA Impulsiono o feito, a fim de intimar a 

parte autora na pessoa de seu procurador, para no prazo legal, se 

manifestar, sobre a certidão acostada no ID: 16697301. MARIA DIVINA 

ALVES FEITOSA Gestora de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000073-86.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILENE DE MATOS CINTRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO PARA A PARTE REQUERIDA Impulsiono o feito, a fim de intimar 

a parte requerida para, no prazo legal, se manifestar da penhora via 

Bacenjud, realizada nos autos. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora 

de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000068-98.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

IVAN JEFFERSON DE JESUS LEHRBACH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO PARA A PARTE REQUERIDA Impulsiono o feito, a fim de intimar 

a parte requerida, para, no prazo legal, se manifestar da penhora online 

via Bacenjud, juntada aos autos. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora 

de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010237-59.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIANA OAB - MT0017947A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. C. FONSECA & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO FERREIRA GARCIA OAB - MT0007313A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO PARA A PARTE REQUERIDA Impulsiono o feito a fim de intimar 

a parte requerida, na pessoa de seu procurador, para, no prazo legal se 

manifestar da penhora online realizada nos autos. MARIA DIVINA ALVES 

FEITOSA Gestora de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000512-34.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

WANETTE DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT0016773A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COBRA D'AGUA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA SANTOS DA SILVA OAB - MT21677/O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO PARA A PARTE REQUERIDA Impulsiono o feito a fim de intimar 

a parte requerida, na pessoa de seu procurador, para, querendo, no 

prazo legal, impugnar a penhora online realizada nos autos. MARIA DIVINA 

ALVES FEITOSA Gestora de Secretaria

Comarca de Canarana

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 1453/2018

O DOUTOR DARWIN DE SOUZA PONTES - JUIZ DE DIREITO E DIRETOR DO 

FORO DA COMARCA DE CANARANA, ESTADO DE MATO GROSSO, NO 

USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, NA FORMA DA LEI, E

 Considerando que a responsável pela Central de Arrecadação e 

Arquivamento da Comarca de Canarana - MT, servidora Rosmeri Broch, 

Auxiliar Judiciária, exercendo a função de Gestora Administrativa 3 – 

matrícula 8683 – usufruirá 10(dez) dias de férias no período de 

10/12/2018 a 19/12/2018;

 R E S O L V E :

 DESIGNAR a servidora LUANA FÁTIMA LUCATELLI, 

Distribuidora/Contadora e Partidora, matrícula 24000, para exercer a 

função de Gestora Administrativa 3, no período de 10/12/2018 a 

19/12/2018.

 P. R. I. Cumpra-se, remetendo-se cópia ao Departamento de recursos 

Humanos do Egrégio Tribunal de Justiça do estado de Mato Grosso.

 Canarana - MT, 30 de novembro de 2018.

 DARWIN DE SOUZA PONTES

 Juiz de Direito e Diretor do Foro

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000270-10.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO PANAZZOLO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA CERTIDÃO Tendo em vista a devolução do AR que constou 

que o endereço do requerido é insuficiente, impulsiono os autos ao 

requerente para que se manifeste nos autos, requerendo o que de direito, 
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no prazo legal. Canarana-MT, 30 de novembro de 2018 ISADORA MARIA 

DE SOUZA BRITO Técnico(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000141-05.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDYEN VALENTE CALEPIS OAB - MS8767 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVETE TEREZINHA GROMANN (RÉU)

DARCI GROMANN (RÉU)

 

Segue anexo correspondência devolvida pelo motivo: "3-Não existe o Nr.". 

Dessa forma, impulsiono os autos a parte autora para requerer o que 

entender de Direito no prazo legal.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 57401 Nr: 2638-77.2016.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON AUGUSTO FOSCH, SONIA BACHES FOSCH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONCESSIONÁRIA DIFERENTE VEÍCULOS 

BARRA DO GARÇAS-MT, GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA, ACE 

SEGURADORA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dianaru da Silva Paixão - 

OAB:10105, Eloir José Londero - OAB:41.608/GO, MÁBILY CRISTINA 

FELIPE DE SOUZA - OAB:43949/GO, SANDRA MARA FERREIRA DE 

ALMEIDA MARTINS - OAB:42809/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruna Silveira - 

OAB:29.005/DF, Dianaru da Silva Paixão - OAB:10105, Eurípedes 

Ferreira Martins Júnior - OAB:20.393/MT, JÚLIO CESAR GOULART 

LANES - OAB:13.329-A, MARIO GONÇALVES MENDES NETO - 

OAB:12142

 Vistos,

 Intimem-se as partes para ciência quanto à data e horário da perícia 

designada (fls. 756).

 Expeça-se o alvará de levantamento de 50% (cinquenta por cento) dos 

honorários, conforme dados informados pelo perito (fls. 631 e 757).

 No mais, aguarde-se a realização da perícia aprazada.

 Cumpra-se. Intime-se.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 65067 Nr: 204-47.2018.811.0029

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALAN JUNIOR ARIENTI ZIECH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Beatriz Silva Bensi - 

OAB:24897/0 -MT, Lúcia Helena Rodrigues da Silva Bensi - 

OAB:4456/MT, Ulysses Coelho Ohland - OAB:25317/O

 Vistos, etc.

 Diante da certidão de fls. 153, designo audiência de interrogatório, à 

realizar-se na data de 18.12.2018, às 13:50 horas (horário oficial do MT).

Notifique o Ministério Público e a Advogada constituída.

Às providências.

 Cumpra-se.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-31 ARRESTO

Processo Número: 1000204-30.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

RURAL CANARANA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO BRUNO BARROSO OAB - GO21342 (ADVOGADO(A))

LUIZA CAPPELARO OAB - GO0029746A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO VALERIANO MARTINS (REQUERIDO)

ADRIANA MARIA MARTINS VALERIANO (REQUERIDO)

MOISES VALERIANO DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO CARLOS DE SOUZA OAB - MT3608/B (ADVOGADO(A))

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Núcleo Permanente de Métodos 

Consensuais de Conflitos Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania de Canarana PROCESSO ORIUNDO DA 2ª VARA JUDICIAL SOB 

Nº 1000204-30.2018.8.11.0029 - PJE CEJUSC - SOLICITAÇÃO Nº 

200470/2018 CERTIDÃO Certifico para os devidos fins que, em relação a 

certidão anexada no dia 30/11/2018, às 14h19min., houve erro material no 

tocante as datas mencionadas de agendamento e reagendamento de 

audiência. Portanto, onde constou audiência de conciliação agendada para 

o dia 04/11/2018, às 15h00 e reagendada para o dia 06/11/2018, às 

14h00, leia-se: Audiência de conciliação agendada para o dia 04/12/2018, 

às 16h00, foi reagendada para o dia 06/12/2018, às 14h00 (MT). É o que 

me cumpre certificar Canarana/MT, 30 de novembro de 2018. Luciane 

Judite Ramos Nessler de Souza Gestora Judiciária - CEJUSC

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000159-26.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

JOSUE BORGES FRANCA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO ROGERIO PARIS OAB - MT0007526A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARMELINDO PEREIRA DA PAIXAO (RÉU)

CARLOS ANGELO DRUMM DE MORAIS (RÉU)

VALDIR PEREIRA DA PAIXAO (RÉU)

CELMO IORA (RÉU)

MARIA DE LURDES OTTONI DA PAIXAO (RÉU)

ROMILDA PAIXAO MORAES (RÉU)

IRACI PAIXAO IORA (RÉU)

JOSELI VALERIO DA PAIXAO (RÉU)

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Núcleo Permanente de Métodos 

Consensuais de Conflitos Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania de Canarana PROCESSO ORIUNDO DA 2ª VARA JUDICIAL SOB 

Nº 1000159-26.2018.8.11.0029 - PJE CEJUSC - SOLICITAÇÃO Nº 

193820/2018 CERTIDÃO Certifico para os devidos fins que, conforme 

CONVOCAÇÃO, recebida, via e-mail, da equipe do TJMT, para que 

Gestores e Conciliadores participem do Treinamento/Consultoria e 

Auditoria, relacionado ao GPSem (Gestão de Pessoas sem Vínculo), que 

realizar-se-á nos dia 04 e 05/12/2018, e diante do pequeno intervalo de 

tempo da audiência agendada para o dia 06/12/2018, às 14h30 (MT), foi 

reagendada a sessão de conciliação para o dia 12/12/2018, às 16h45min. 

(MT). Certifico, ainda, que nesta data faço remessa dos presentes autos 

ao Juízo de Origem, para providencias que se fizerem necessário. 

Canarana/MT, 30 de novembro de 2018. Luciane Judite Ramos Nessler de 

Souza Gestora Judiciária - CEJUSC

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000383-61.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ALICE DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS VARGAS OAB - MT23917/O (ADVOGADO(A))

CELSO MARTIN SPOHR OAB - MT2376/O (ADVOGADO(A))

MOACIR JESUS BARBOZA OAB - MT0010753S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos, com a finalidade de intimar a parte requerente, via DJE, na 

pessoa de seu Procurador, para que se manifeste no prazo de 15 

(quinze) dias, sobre as preliminares argüidas pelo Requerido em sua 

contestação, ID. 16638436.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 65181 Nr: 269-42.2018.811.0029

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WMM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VAAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: POLLYANA SOARES MATOS - 

OAB:18.383/MT, THIAGO BORGES ANDRADE - OAB:18.994/MT

 Estado de Mato Grosso

Poder Judiciário

Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Conflitos

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Canarana

Procedimento: 162681/2018

 Autos de Origem: 269-42.2018.811.0029 – Código 65181

Solicitantes/Requerentes: Walmir Maciel Matos

 Solicitado(a)/Requerido(a): Vilma Aparecida Alberto Maciel

.

CERTIDÃO

 CERTIFICO e dou fé, que os autos epigrafados acima, foram recebidos 

pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Canarana - MT, cadastrado junto ao Sistema Informatizado de Gestão das 

Centrais e Centros Judiciários sob o nº 162681/2018 e designada Sessão 

de Conciliação/ Mediação para o dia 29 de janeiro de 2019 às 12h30min 

(MT).

 CERTIFICO, ainda, que remeto os autos à Unidade de Origem para as 

providências que se fizerem necessário.

 Canarana/MT, 29 de outubro de 2018.

 Luciane Judite Ramos Nessler de Souza

 Gestora Judiciária do CEJUSC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 60139 Nr: 1094-20.2017.811.0029

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FELIPE CARVALHO FRANCO, FABRÍCIA FERREIRA DE 

CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Escola Estadual 31 de Março, SECRETARIA DE 

ESTADO DA EDUCAÇÃO, DIRETORA DA ESCOLA 31 DE MARÇO, 

SECRETARIA DA ESCOLA ESTADUAL 31 DE MARÇO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO GONÇALVES DA 

SILVEIRA - OAB:8.625-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar impetrado por 

Felipe Carvalho Franco, neste ato representado por sua genitora Fabrícia 

Ferreira de Carvalho.

 À fl. 44 fora indeferido o pedido liminar, sendo esta decisão fundamento 

para apresentação de agravo de instrumento (fl. 371 e seguintes).

No mais, vislumbro que a diretora e a secretaria da Escola Estadual 31 de 

Março foram devidamente intimadas e apresentaram informações à fl. 50 e 

seguintes. No entanto, a Secretaria de Estado de Educação do Estado de 

Mato Grosso, apesar de devidamente intimada, deixou o prazo transcorrer 

“in albis”, conforme se infere em certidão de fl. 400.

Em sede recursal, de igual modo, fora negado o pedido liminar (fls. 

389/390).

É o relatório. Decido.

 Inicialmente, determino a intimação da parte agravada por intermédio de 

seu respectivo patrono para, querendo, e no prazo legal, apresentar 

contrarrazões, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.

Cientifique-se a Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso, 

enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, 

ingresse no feito, nos termos do art. 7º, inciso II, da Lei 12.016/09.

No mais, vista dos autos ao Ministério Público Estadual, para que se 

manifeste no prazo improrrogável de 10 (dez) dias, nos termo do art. 12, 

da Lei 12.016/09.

Intime-se. Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000416-51.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

TELMA GONCALVES ROMEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO ROGERIO PARIS OAB - MT0007526A (ADVOGADO(A))

WISAMARA OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT20060/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEIVID FERNANDES DE JESUS (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente, e 

em cumprimento ao conteúdo do termo de audiência datado de 29/11/2018, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar o Polo Ativo, 

acerca da audiência de tentativa de conciliação designada 

automaticamente para o dia 31 de janeiro de 2019, às 13h50, que se 

realizará na Sala de Conciliação 1 do Juizado Especial no prédio do Fórum 

local, sito à Rua Miraguaí, nº 601, Jardim Tropical, nesta. Canarana-MT, 30 

de novembro de 2018. Janete Méri Teresinha Wesolowski Rodrigues 

Couto - Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000242-42.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

HUGO ABILIO GROMANN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI OAB - MT0004456A 

(ADVOGADO(A))

ULYSSES COELHO OHLAND OAB - MT25317/O (ADVOGADO(A))

BEATRIZ SILVA BENSI OAB - MT24897/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIOGO GONCALVES SOARES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HERBERT DE SOUZA PENZE OAB - MT0022475A (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente, e 

em cumprimento ao r. despacho constante no ID do documento: 16732174, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar o Polo Ativo e o 

Polo Passivo, acerca da audiência instrutória redesignada 

automaticamente para o dia 17/12/2018, às 13h30, que se realizará na 

Sala de Instrução 1 do Juizado Especial no prédio do Fórum local, sito à 

Rua Miraguaí, nº 601, Jardim Tropical, nesta. Canarana-MT, 30 de 

novembro de 2018. Janete Méri Teresinha Wesolowski Rodrigues Couto - 

Gestora Judiciária.

Comarca de Chapada dos Guimarâes

Diretoria do Forúm

Portaria

PORTARIA Nº 93/2018–DF.

LEONÍSIO SALLES DE ABREU JÚNIOR Juiz de Direito Diretor do Foro da 

Comarca de Chapada dos Guimarães, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais,

RESOLVE:

NOMEAR Lauany Cristina Coelho Caldas Silveira Souza, matrícula 37050, 

para exercer o cargo em comissão de Assessora de Gabinete I, Grupo 

Ocupacional PDA/CNE-VII, do Gabinete da 2ª Vara Cível e Criminal da 

Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, a partir da assinatura do termo 

de posse, compromisso e exercício, que deverá ser editado e assinado 

após a publicação desta.

 Publique-se. Registre-se. Comunique-se. Remetendo-se cópia ao 

Departamento de Recursos Humanos do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso.

Chapada dos Guimarães/MT, 29 de novembro de 2018.

Leonísio Salles De Abreu Júnior

Juiz de Direito Diretor do Foro

1ª Vara
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Intimação

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1008476-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO NOVAES DE CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANE DOS SANTOS TAVARES OAB - MT19564/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TEOTINA MARIA CAMPOS CURVO (RÉU)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO Processo: 

1008476-74.2018.8.11.0041. Vistos, etc. Da análise da inicial e dos 

documentos que a acompanham, verifica-se que a parte autora veiculou 

pedido de concessão de justiça gratuita. Todavia, ao menos com base nos 

parcos elementos que compõem o feito, não há elementos a demonstrar a 

alegada hipossuficiência. Assim sendo, deve ser oportunizada à 

requerente a possibilidade de demonstrar a sua hipossuficiência. 

CONCLUSÃO. I. Desta forma, nos termos do art. 99, §2º, do CPC, 

oportunizo à parte autora a comprovação nos autos da insuficiência de 

recursos, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento do 

pedido de justiça gratuita. II. Decorrido o prazo, tragam os autos 

conclusos. III. Certifique-se eventual silêncio. IV. Cumpra-se. Chapada dos 

Guimarães/MT, 30 de novembro de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior 

Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 91376 Nr: 1693-71.2017.811.0024

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A. - Instituição Financeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEVER AUGUSTO BIESDORF ME, Luiz Alberto 

Ouvídio de Miranda, Clever Augusto Biesdorf

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para manifestação, no prazo de 5 dias, 

acerca da certidão retro.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84519 Nr: 3145-53.2016.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RdON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE CRISTOVÃO DE 

ASSIS - OAB:16738, Washington Siqueira Barbosa - OAB:3209/TO

 Nos termos do Art. 152, VI, do Código de Processo Civil, Art. 3° do Código 

de Processo Penal, Provimento 52-2007-Corregedoria Geral de Justiça, 

remeto estes autos para seja intimado(a) o(a) advogado(a) do(a) 

acusado(a) para apresentar no prazo de 05 (cinco) dias, memoriais 

escritos, nos termos do artigo 403, § 3° do Código de Processo Penal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33249 Nr: 3009-37.2008.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Irinice Viegas Correa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para manifestação, no prazo legal, 

acerca da certidão de fl. 31

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 45465 Nr: 1880-55.2012.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Emanoel Gomes Bezerra Júnior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Estado de Mato 

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para manifestação, no prazo legal, 

acerca da certidão de fl. 44.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87256 Nr: 4357-12.2016.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO VICENTE MONTANO SCARAVELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar o autor 

para manifestação, no prazo de 10 dias, acerca da penhora "on line" ref. 

18, bem como acerca da certidão retro.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 68309 Nr: 3451-90.2014.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Helena Silva Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Furnas Centrais Elétricas S/A., Movimento dos 

Assentados em Barragens - MAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO DE MELO 

ROSA - OAB:10097

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marilene Evangelista 

Martins - OAB:17.602/GO

 CERTIFICO e dou fé que nesta data foram recebidos os autos pelo Centro 

Judiciário, cumprindo determinação do MM. Juiz Coordenador do Centro 

Judiciário foi designado audiência de tentativa de conciliação para o 

próximo dia 02 de abril de 2019, às17hs. Certifico ainda, que devolvo os 

autos a escrivania para cumprimento dos atos para realização da 

audiência. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 36891 Nr: 3572-94.2009.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Batista Beneti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para manifestação, no prazo legal, 

acerca da certidão de fl. 41.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65043 Nr: 1010-39.2014.811.0024

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 
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Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edite Gomes Ferreira OU Edite Gomes Ferreira da Silva, 

Clever Magno Gomes Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:, JONAS CANDIDO DA SILVA - OAB:16552

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora para comparecer na secretaria da 1.ª Vara, para retirar o alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40609 Nr: 2623-02.2011.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ana Nunes Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Aparecido de Oliveira - 

OAB:7549/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para manifestação, no prazo legal, 

acerca da certidão de fl. 25.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 37114 Nr: 3725-30.2009.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mario Roberto G. Inchauste

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para manifestação, no prazo legal, 

acerca da certidão de fl. 27.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72517 Nr: 1308-94.2015.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisca Maria Pereira Duarte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANI BIANCHI - OAB:6641

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar as partes 

para, para, querendo, manifestarem-se sobre o laudo do perito do juízo no 

prazo sucessivo de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico de 

cada uma das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40982 Nr: 3478-78.2011.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Jacira Rodrigues dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para manifestação, no prazo legal, 

acerca da devolução da correspondência de fl. 25, com a seguinte 

informação: "não existe o nr."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 93289 Nr: 2586-62.2017.811.0024

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO MISCHIATTI, LELIA MARIA CRIVARI 

MISCHIATTI, DALVA CONCEIÇÃO MARTINS ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dismobrás - Distribuidora de Móveis e 

Eletrodomésticos Ltda, RICARDO ELETRO – RN COMÉRCIO VAREJISTA 

S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MISCHIATTI - 

OAB:7568/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO DE LIMA NAVES - 

OAB:91166

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, providenciar o depósito da 

diligência do oficial de justiça, para cumprimento do mandado de despejo, 

devendo o depósito da diligência ser realizado por meio de Guia de 

Diligência, obtida no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso - emissão 

de guias online - diligência - emissão de guia de diligência, e após o 

pagamento, juntar nos autos o respectivo comprovante.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 101695 Nr: 330-15.2018.811.0024

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUY ALMEIDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOVIMENTO DOS TRABALHADORES E 

TRABALHADORAS RURAIS 13 DE OUTUBRO, representado por 

MIQUELINA MARTINS DE SAMPAIO E outros invasores

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA ROSA TREVISAN - 

OAB:15426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELO BERNARDINO DE 

MENDONÇA JUNIOR - OAB:16330

 CERTIFICO e dou fé que nesta data foram recebidos os autos pelo Centro 

Judiciário, cumprindo determinação do MM. Juiz Coordenador do Centro 

Judiciário foi designado audiência de tentativa de conciliação para o 

próximo dia 03 de abril de 2019, às16hs. Certifico ainda, que devolvo os 

autos a escrivania para cumprimento dos atos para realização da 

audiência. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88980 Nr: 734-03.2017.811.0024

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Patrick Ciekalski Ferraz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilson de Souza Balduino, Jane Soares 

Barbosa Balduino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUBENS SANTOS ALVES - 

OAB:17568/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Reis Carmona - 

OAB:20889/O/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, tendo em vista o trânsito em julgado do v. 

acórdão, que cassou a sentença e determinou o prosseguimento do feito, 

intimando-se o autor para emendar a inicial, impulsiono os autos a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo legal, emendar a inicial.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 77981 Nr: 344-67.2016.811.0024

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: ÉRAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JGdOJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do 

Estado-Nucleo de Chapada dos Guimarães/MT - OAB:, WILLIAN 

FELIPE CAMARGO ZUQUETI - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Carlos Taques de 

Andrade - OAB:9.385 - MT

 DIANTE DO EXPOSTO, julgo procedente em parte o pedido feito por 

MARIA EDUARDA AMORIM DE OLIVEIRA, ERIC MATHEUS AMORIM DE 

OLIVEIRA e ÉVENIN JULIANE SANTOS OLIVEIRA representados por sua 

genitora ERICA REGINA AMORIM DOS SANTOS em desfavor de JOAQUIM 

GONZAGA DE OLIVEIRA JUNIOR, para majorar os alimentos para 30% 

sobre os proventos do requerido, ou seja, R$ 720,00 (setecentos e vinte 

reais) a serem pagos até o dia 10 (dez) de cada mês, mediante recibo ou 

comprovante bancário. Julgo, portanto, extinto o processo com julgamento 

de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.Condeno o requerido ao 

pagamento das custas processuais e honorários processuais, os quais, 

com fulcro no art. 85, §2º, do CPC, fixo em 10% (dez por cento) sobre o 

valor atualizado da causa. Os referidos valores deverão ser destinados 

ao Fundo de Aperfeiçoamento Jurídicos da Defensoria Pública do Estado – 

FUNADEP, na forma do art. 179, I, da Lei Complementar estadual n° 

146/2003.Intime-se o requerido para o recolhimento das custas 

processuais e honorários, no prazo de 5 (cinco) dias. Caso não haja a 

respectiva quitação, arquivem-se os autos fazendo constar a pendência 

no registro da Distribuição, devendo a secretaria proceder conforme 

disposto na CNGC.Publique-se. Intimem-se. Em caso de interposição de 

apelação, observe-se o disposto no art. 1.010, §1° e §3°, do CPC/2015, 

procedendo-se à remessa do feito ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso independentemente de novo despacho.Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos, com as anotações de estilo. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 69180 Nr: 3944-67.2014.811.0024

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Renilda Ricaldi, Ana Cristina Oliveira Assunção

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Roberto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIAN RODRIGO RICALDI L. 

R. ALVES - OAB:187093

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para manifestação, no prazo legal, 

acerca da certidão retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 43245 Nr: 466-22.2012.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Elzita Nobres da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andréa Cristina de Melo 

Barbosa - OAB:11.788/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

I. Designo audiência de instrução para o dia 05 de fevereiro de 2019, às 

15h15min (Horário de MT).

 II. Advirtam-se à parte autora que, nos termos do art. 455 do CPC/2015, 

“cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo”.

III. Intime-se o autor na pessoa de seu patrono e o requerido, por remessa.

IV. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 36174 Nr: 1919-23.2010.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ilza Aparecida Lopes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andréa Cristina de Melo 

Barbosa - OAB:11.788/MT, Darci Melo Moreira - OAB:2626

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

I. Designo audiência de instrução para o dia 05 de fevereiro de 2019, às 

15h00min (Horário de MT).

 II. Advirtam-se à parte autora que, nos termos do art. 455 do CPC/2015, 

“cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo”.

III. Intime-se o autor na pessoa de seu patrono e o requerido, por remessa.

IV. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 33206 Nr: 2360-38.2009.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucila Reginalda da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

I. Designo audiência de instrução para o dia 05 de fevereiro de 2019, às 

14h45min (Horário de MT).

 II. Advirtam-se à parte autora que, nos termos do art. 455 do CPC/2015, 

“cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo”.

III. Intime-se o autor na pessoa de seu patrono e o requerido, por remessa.

IV. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 32986 Nr: 2267-75.2009.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT, 

Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilberto Schwarz de Mello

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edwin de Almeida Costa - 

OAB:14.621, Fábio Luiz Palhari - OAB:19.255-O

 Vistos, etc.

I. Designo audiência de instrução e julgamento para o di13 de Março de 

2019, às 13h30mim para ouvir as testemunhas arroladas.

II. Advirta-se à parte requerida que, nos termos do art. 455 do CPC/2015, 

“cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo”.

III. Intimem-se as partes. Ciência ao Ministério Público.

IV. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 67212 Nr: 2676-75.2014.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mariele Moreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO ANTONIO FACCHIN 
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FILHO - OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, informarem se 

têm interesse em produzir outras provas, e se desejam produzir prova 

testemunhal, informando-as, sob pena de preclusão.

Advirtam-se às partes que, nos termos do art. 455 do CPC/2015, “cabe ao 

advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do 

dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a 

intimação do juízo”.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e façam os 

autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 53595 Nr: 2711-06.2012.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa Agropecuária dos Pequenos Produtores de 

Ch. Guim. - COOPERAGRICULTOR, Otavio Ferreira de Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Elétricas Matogrossenses S.A - 

CEMAT, Prefeitura Municipal de Chapada dos Guimarães - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Silva Alves - 

OAB:OAB/MT 8.882

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, por não vislumbrar obscuridade, contradição ou 

omissão a serem sanadas, assim como por não existirem erros materiais 

que demandem correção, conheço dos embargos opostos e nego-lhes 

provimento.Cumpra-se integralmente a sentença que indeferiu a inicial. 

Ademais, nos termos dos arts. 485, § 7° e art. 331, ‘caput’, do Código de 

Processo Civil, mantenho a decisão recorrida pelos seus próprios 

fundamentos.Cite-se a parte ré, para que, no prazo legal, apresente 

contrarrazões (art. 331, §1°, do CPC). Após, remetam-se os autos ao 

egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, a quem caberá, 

nos termos do artigo 1.010, § 3°, do Código de Processo Civil, processar e 

verificar a admissibilidade do recurso de apelação.Cumpra-se, expedindo 

o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 56999 Nr: 422-66.2013.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Irazina de Jesus Medeiros, Alcione Tomas Medeiros, 

Ivonildes Tomaz de Medeiros, Josélia Tomaz de Medeiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo César Vieira, Bradesco Seguros Auto/RE 

Companhia de Seguros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luís Domingos da Silva - 

OAB:MT4907b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela Cristina Vaz Patini - 

OAB:11660/MT, João Luiz Andrade Pontes - OAB:OABMG/ 49332, 

José César Palacini dos Santos - OAB:OAB/MG 56.498, Renato 

Chagas Corrêa da Silva - OAB:OAB/MT 8.184-A

 Vistos, etc.

 Diante da petição de fls. 347/348, certifique-se o cartório distribuidor 

acerca da regularidade do valor apontado referente às custas 

processuais, levando-se em consideração as regras aplicáveis à hipótese 

dos autos.

 Lavrada a certidão, intime-se a parte requerida para que manifeste em 15 

(quinze) dias e, após, venham os autos conclusos.

 Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000742-26.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

IOMARA AMORIM TEODORO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MOACIR ALMEIDA FREITAS OAB - MT727/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROZILENE TEODORO (RÉU)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃ E S  D E C I S Ã O  A u t o s  n° 

1000742-26.2018.8.11.0024 Vistos, etc. IOMARA AMORIM TEODORO 

ajuizou ação de anulação de ato jurídico extrajudicial em desfavor de 

ROZILENE TEODORO, MAURÍCIO ANTÔNIO TEODORO, IRENE APARECIDA 

TEODORO TARGINO, ROSILEI GARCIA TEODORO, VALDIRENE GARCIA 

TEODORO, VALDINEIA TEODORO, VANDERLEIA GARCIA TEODORO e 

VANDERLEI ANTÔNIO TEODORO. Alega na inicial ser filha de Ivanildo 

Antônio Teodoro, falecido em 8.8.2005, que seria filho de Ana Domiciano 

Garcia Teodoro, falecida na data de 7.11.2011. Nesse sentido, sustenta 

que os requeridos, na qualidade de filhos da falecida (tios da requerente), 

teriam realizado inventário extrajudicial dos bem de sua avó, sem que 

houvesse sua participação. Assim, sustenta a invalidade do negócio 

jurídico, afirmando ter sido preterida no seu direito à herança, por 

representação de seu falecido pai. Postula, em sede liminar, seja 

determinado que os requeridos se “abstenham de vender os imóveis 

acima noticiado que foram informados na escritura pública de inventario e 

partilha e que seja comunicado da decisão o cartório de 1 oficio da 

comarca de Sinop-MT de lavrar qualquer escritura pública ou documento 

dos respetivos imóveis até a resolução da lide para não mais onerar os 

direitos da requerente”. As fls. 52/53, fora determinado que a autora 

regularizasse o polo passivo da demanda, nele incluindo os demais 

herdeiros, providência esta atendida às fls. 54/55. É o relatório. Decido. 

Primeiramente, acolho a emenda à inicial, o que faço para recebê-la. No 

que tange ao pedido de tutela de urgência, são necessários para sua 

concessão, conforme art. 300 do Código de Processo Civil, os seguintes 

requisitos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Conforme elementos apresentados com a 

inicial, sobretudo dos documentos pessoais, a requerente é, de fato, filha 

de Ivanildo Antônio Teodoro, herdeiro pré-morto de Ana Domiciano Garcia 

Teodoro. Assim, ao que consta neste momento processual, houve 

violação ao seu direito de herança, por representação, já que seu nome 

não consta na escritura pública de inventário e partilha dos bens deixados 

pela falecida, lavrada no livro n. 0047-A, fls. 275/277, do Cartório do 

Segundo Ofício da Comarca de Sinop/MT. Portanto, há probabilidade do 

direito alegado na exordial, havendo elementos que se infiram, nesta 

quadra de cognição, nulidade do negócio jurídico entabulado entre os 

requeridos. O perigo de dano também, por sua vez, restou demonstrado. 

Eventualmente declarada a nulidade da escritura de inventário, com a 

procedência da ação, é certo que nulas serão eventuais alienações 

porventura existentes. Assim, necessária se faz a averbação da presente 

ação às margens das matrículas dos bens imóveis, seja para garantia de 

possível direito da autora, a ser posteriormente declarado, ademais, como 

medida a advertir possíveis compradores da presente demanda, 

evitando-se os efeitos da evicção. CONCLUSÃO I. Diante do exposto, 

presentes os requisitos legais, defiro, em parte, o pedido de tutela de 

urgência, para determinar que o oficial registrador do Cartório de Registro 

de Imóveis da Comarca de Sinop/MT proceda à averbação da existência 

desta ação na matrícula n° 26.427 (R-01) e 11249 (R-04), o que faço com 

fundamento no art. 300 do Código de Processo Civil e 167, II, da Lei n° 

6.015/1973. Expeça-se ofício com essa finalidade. II. Cite-se e intime-se a 

parte requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para 

comparecer à audiência com vistas à conciliação a ser designada pela 

Central de Conciliação e Mediação desta Comarca (art. 334, CPC), 

advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Cientifiquem-se as partes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Consigne-se que, não 

havendo autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente 

ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a serem computados a 

partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), ou do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação, quando ocorrer às 

hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não 

apresentação de contestação importará na aplicação da revelia e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (art. 344, CPC). III. Contestada a ação, sendo o caso (arts. 350 e 
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351 CPC/2015), intime-se a parte requerente para impugnação no prazo de 

15 (quinze) dias. IV. Defiro o pedido de gratuidade de justiça à parte 

autora, o que faço com fundamento no artigo 98 do CPC. VI. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Chapada dos Guimarães/MT, 30 de novembro 

de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001251-54.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LACIMAR DA SILVA MARIANO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES Processo: 1001251-54.2018.8.11.0024. 

Vistos, etc. I. Cumpra-se na forma deprecada, com as cautelas de praxe, 

servindo a cópia como mandado. II. Cumprida, proceda-se à sua 

devolução ao douto Juízo Deprecante, com as homenagens de estilo, 

baixas e anotações necessárias. III. Caso a diligência resulte infrutífera, 

por razões diversas, independentemente de novo despacho, 

providencie-se a devolução ao Juízo Deprecante ou competente, 

observando-se o caráter itinerante, fazendo-se as anotações e 

comunicações necessárias. IV. Expeça-se o necessário. V. Cumpra-se. 

Marco Antonio Canavarro dos Santos Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1000403-67.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

HOTEL SAO FRANCISCO EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA - ME 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Antonio Eduardo Costa e Silva OAB - MT13752/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES Nos termos da legislação vigente, impulsiono 

os presentes autos com a finalidade de intimação da parte autora, através 

do advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se 

acerca do restabelecimento do serviço de energia elétrica pela Energisa. 

Chapada dos Guimarães, 30 de novembro de 2018. Ivanete Loverde 

Mazocco Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE CHAPADA 

DOS GUIMARÃES E INFORMAÇÕES: PRAÇA RAFAEL DE SIQUEIRA, 970, 

CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT - CEP: 78195-000 - 

TELEFONE: (65) 33011033

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000799-44.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA OAB - MT0004907A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CASSIANO SOUZA OLIVEIRA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES 2ª VARA CÍVEL DE CHAPADA DOS 

GUIMARÃES PRAÇA RAFAEL DE SIQUEIRA, 970, CENTRO, CHAPADA 

DOS GUIMARÃES - MT - CEP: 78195-000 INTIMAÇÃO POR MEIO 

ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM. JUIZ DE DIREITO 

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS PROCESSO n. 

1000799-44.2018.8.11.0024 Valor da causa: R$ 100,00 ESPÉCIE: [Tutela e 

Curatela]->INTERDIÇÃO (58) POLO ATIVO: Nome: JOAO PAES DE 

OLIVEIRA Endereço: Rua Principal, Agua Fria, CHAPADA DOS 

GUIMARÃES - MT - CEP: 78195-000 POLO PASSIVO: Nome: CASSIANO 

SOUZA OLIVEIRA Finalidade: Proceder a intimação da parte requerente, 

através de seu representante legal, Via DJE, acerca da perícia médica, 

agendada para a parte requerida, para o dia 25 de Janeiro de 2019, às 

14h:10min, no prédio do Fórum da Comarca de Chapada dos 

Guimarães/MT, oportunidade em que poderão trazer documentos médicos 

necessários à clara compreensão do histórico e quadro clínico (exames, 

laudos, atestados, etc.). Bem como intimação do advogado da autora para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, indicar(em) assistente(s), apresentar(em) 

quesitos, caso ainda não o tenham feito e/ou arguir(em) o impedimento ou 

a suspeição do perito, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso. CHAPADA DOS GUIMARÃES, 30 de novembro de 2018. Ivanete 

Loverde Mazocco (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67800 Nr: 3149-61.2014.811.0024

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcelina Jovina da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARCI MELO MOREIRA - 

OAB:2626

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLI APARECIDA DA 

COSTA - OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - 

OAB:11.055

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando a requerente, através do seu advogado, 

pela imprensa, para no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se acerca 

do Laudo apresentado nestes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 59173 Nr: 952-70.2013.811.0024

 AÇÃO: Desapropriação->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sagrado Tupã Agropecuária Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CESAR LINO DE OLIVEIRA - 

OAB:, MARLI APARECIDA DA COSTA - OAB:20930/O, RENATO DE 

ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mariana da Cunha Pereira - 

OAB:16214

 Nos termos da legislação processual vigente, bem como, do Provimento 

nº56/2007 - CGJ/TJMT, impulsiono os presentes autos para intimação do 

advogado LUIZ CESAR LINO DE OLIVEIRA, uma vez que retirou os autos 

em carga na data de 25/09/2018 e não devolveu os autos até o momento. 

Intimo ainda, o referido advogado, de que caso não ocorra a não 

devolução dos autos, no prazo estebelecido no Art.234 do CPC, poderá 

incorrer nas penas do mencionado artigo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 13926 Nr: 429-39.2005.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Faustino Santana Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andréa Cristina de Melo 

Barbosa - OAB:11.788/MT, Darci Melo Moreira - OAB:2626

 Vistos, etc.Narra a presente ação penal proposta pelo MINISTÉRIO 

PÚBLICO ESTADUAL em desfavor de FAUSTINO SANTANA RODRIGUES, 

em razão da Apropriação Indébita de semoventes, consistente numa Vaca 
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e uma Bezerra, ocorrida no final do ano de 2003, dando-o como incurso 

nas sanções art. 168, “caput”, do Código Penal, mantendo os respectivos 

animais na região de João Carro, nesta Comarca. A denúncia foi recebida 

no dia 24/11/2006, conforme decisão de fl. 45. A citação foi editalícia no 

dia 22/11/2007, onde houve a suspensão deste feito bem como o seu 

prazo prescricional, de acordo com a decisão de fls. 60-61.Houve 

comparecimento do réu, cuja defesa Prévia foi acostada às fls. 150-150v, 

com audiências realizadas no dia 7/05/2018 e na presente data, com o 

pedido do Ministério Público pela prescrição, acompanhado da Defesa 

Pública (fls. 158-158v).Eis o sucinto relatório. Decido. II. DA PRESCRIÇÃO. 

Pontua o art. 168, “caput”, do Código Penal, a referida tipificação e 

respectiva pena:Art. 168 - Apropriar-se de coisa alheia móvel, de que tem 

a posse ou a detenção:Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.Pois 

bem, relativamente ao crime imputado, percebe-se claramente que a 

denúncia foi recebida em 24/11/2006, sendo que, na data de hoje já 

percorreram mais de cinco anos (21/08/2018) da sua última interrupção e 

continuidade da tramitação conforme decisão de fls. 103-105, em 

8/07/2013.Portanto, denota-se que diante do decurso de mais de 5 (cinco) 

anos o respectivo delito encontra-se prescrito, conforme art. 109, inciso 

V, do Código Penal”, reconheço a prescrição antecipada, por questão de 

equidade e economia processual, em relação ao crime imputado ao réu 

FAUSTINO SANTANA RODRIGUES.III DISPOSITIVO DIANTE DE TODO 

EXPOSTO, extingo a punibilidade do delito de Apropriação Indébita (CP, 

168) imputado a FAUSTINO SANTANA RODRIGUES, com fulcro no art. 61 

do CPP, em face da prescrição em perspectiva, nos termos do que 

preceitua o art. 109, V, do Código Penal.Cumpra-se.Publique-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 32624 Nr: 2011-35.2009.811.0024

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CST, DCD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAMT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elizete Bagatelli Gonçalves - 

OAB:5932/MT, QUÉREN-HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES - 

OAB:19614/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aneirton Parreira Silva - 

OAB:3577-B/MT

 Vistos, etc.

Trata-se de pedido de cumprimento de sentença de honorários 

sucumbenciais, promovido pela advogada QUERÉN-HAPUQUE ALBERNAZ 

MARQUES, em desfavor de MARCO ANTÔNIO MEDEIROS TOSTES.

A decisão proferida às fls. 264/265, condenou a parte requerida ao 

pagamento de R$ 1.000,00 (Um mil reais), a título de honorários 

sucumbenciais.

 Às fls. 269/273, a causídica da parte autora, apresentou o pedido de 

cumprimento de sentença dos honorários sucumbenciais, sendo pago pelo 

requerido tempestivamente nos moldes do art. 523, §1º, do CPC.

É o relatório.

DECIDO.

Considerando que a obrigação exequenda, foi devidamente cumprida pela 

parte executada (fls. 280/281), JULGO EXTINTA a execução de fls. 

269/273, o que faço com fulcro no artigo 924, II, do CPC.

Expeça-se alvará para levantamento da quantia disponível, na forma 

pleiteada pela advogada da parte autora à fl. 282.

Cumpra-se o disposto no art. 450, § 3°, da CNGC Judicial.

 Transitada em julgado, arquivem-se, procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000819-35.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DE CARVALHO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON MENDES DA SILVA OAB - MT21687/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOVA BRASILANDIA (REQUERIDO)

 

Intimação dos advogados das partes da Audiência de Conciliação 

designada para o dia 22/01/2019, às 14horas, na sala de audiências deste 

Juizado Especial, devendo comparecer acompanhados de seus(as) 

constituintes(s). Chapada dos Guimarães-MT, 30 de novembro de 2018. 

Luciana Marques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000990-89.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO PEREIRA DE MATOS NETO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS DIAS OAB - MT22566/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT (EXECUTADO)

 

Intimação dos advogados das partes da Audiência de Conciliação 

designada para o dia 22/01/2019, às 14h15min, na sala de audiências 

deste Juizado Especial, devendo comparecer acompanhados de seus(as) 

constituintes(s). Chapada dos Guimarães-MT, 30 de novembro de 2018. 

Luciana Marques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001005-58.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO PEREIRA DE MATOS NETO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS DIAS OAB - MT22566/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT (EXECUTADO)

 

Intimação dos advogados das partes da Audiência de Conciliação 

designada para o dia 22/01/2018, às 14h30min, na sala de audiências 

deste Juizado Especial, devendo comparecer acompanhados de seus(as) 

constituintes(s). Chapada dos Guimarães-MT, 30 de novembro de 2018. 

Luciana Marques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001105-13.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

IVAN JOSE DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO FERREIRA DA SILVA OAB - MT18755/O (ADVOGADO(A))

JOÃO PAULO CARVALHO FEITOSA OAB - MT10236/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

 

Intimação dos advogados das partes da Audiência de Conciliação 

designada para o dia 13/12/2018, às 13h15min, na sala de audiências 

deste Juizado Especial, devendo comparecer acompanhados de seus(as) 

constituintes(s). Chapada dos Guimarães-MT, 30 de novembro de 2018. 

Luciana Marques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010533-36.2014.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

TRES IRMAOS MATERIAIS DE CONSTRUCOES LIMITADA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DALTON ADORNO TORNAVOI OAB - MT0004729S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONALDO RODRIGUES CARVALHO (REQUERIDO)

 

Intimação dos advogados das partes da Audiência de Conciliação 

designada para o dia 13/12/2018, às 13h45min, na sala de audiências 

deste Juizado Especial, devendo comparecer acompanhados de seus(as) 

constituintes(s). Chapada dos Guimarães-MT, 30 de novembro de 2018. 

Luciana Marques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001022-94.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

EULICE ANTONIA DA PAIXAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CATIA MARIA NEVES CANDIDA PAIXAO OAB - MT18854/O 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RENNER S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação dos advogados das partes da Audiência de Conciliação 

designada para o dia 13/12/2018, às 14horas, na sala de audiências deste 

Juizado Especial, devendo comparecer acompanhados de seus(as) 

constituintes(s). Chapada dos Guimarães-MT, 30 de novembro de 2018. 

Luciana Marques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000730-46.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO NAUTICO DE SERVICOS PORTAL DAS AGUAS 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO CAMPOS MESQUITA OAB - MT19640/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO ZAMPIERI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTO ZAMPIERI OAB - MT4094/O (ADVOGADO(A))

 

Intimação dos advogados das partes da Audiência de Conciliação 

designada para o dia 13/12/2018, às 14h30min, na sala de audiências 

deste Juizado Especial, devendo comparecer acompanhados de seus(as) 

constituintes(s). Chapada dos Guimarães-MT, 30 de novembro de 2018. 

Luciana Marques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000730-46.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO NAUTICO DE SERVICOS PORTAL DAS AGUAS 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO CAMPOS MESQUITA OAB - MT19640/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO ZAMPIERI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTO ZAMPIERI OAB - MT4094/O (ADVOGADO(A))

 

Intimação dos advogados das partes da Audiência de Conciliação 

designada para o dia 13/12/2018, às 14h30min, na sala de audiências 

deste Juizado Especial, devendo comparecer acompanhados de seus(as) 

constituintes(s). Chapada dos Guimarães-MT, 30 de novembro de 2018. 

Luciana Marques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000926-79.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

CLOVIS LUIZ DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA CORDEIRO FORTES DE BARROS OAB - MT23780/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LINDALVA DA SOLEDADE E SILVA (REQUERIDO)

 

Intimação dos advogados das partes da Audiência de Conciliação 

designada para o dia 13/12/2018, às 14h45min, na sala de audiências 

deste Juizado Especial, devendo comparecer acompanhados de seus(as) 

constituintes(s). Chapada dos Guimarães-MT, 30 de novembro de 2018. 

Luciana Marques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000295-38.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE ALVES DO NASCIMENTO OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT9879/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000295-38.2018.8.11.0024. REQUERENTE: SIMONE ALVES DO 

NASCIMENTO OLIVEIRA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. Recebo os embargos, pois 

preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade. O escopo dos 

embargos declaratórios não é outro senão o de sanar, na decisão, 

obscuridade, contradição ou omissão, ou seja, aqueles erros advindos de 

fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou 

alcance do julgado, e não o rejulgamento da causa. No caso em exame, 

entendo que não há qualquer um destes vícios a inquinar a sentença 

proferida, pretendendo o embargante uma verdadeira rediscussão do 

mérito, desafiando o recurso inominado, meio adequado a impugnar a 

condenação. Ante o exposto, ausentes os requisitos previstos no art. 

1.022 do Código de Processo Civil, opino pela REJEIÇÃO DOS EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO. Intimem-se as partes. Dessa intimação, reiniciar-se-á o 

prazo para eventual recurso, de acordo com o artigo 50 da lei 9.099/95. 

Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme 

art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 30 de novembro de 2018. Leonísio Salles de 

Abreu Júnior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000396-12.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA INES DE ALMEIDA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOUZA NASCIMENTO OAB - MT21417/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000396-12.2017.8.11.0024. REQUERENTE: MARIA INES DE ALMEIDA 

SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Dispensado o relatório com fundamento no art. 

38 da Lei 9.099/1995. Trata-se de ação proposta por MARIA INES DE 

ALMEIDA SILVA em face de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S/A. Analisando os autos, observa-se que as partes 

transigiram (ID 16154516) e a quitação será realizada mediante depósito 

na conta do patrono da autora. Portanto, para que surta seus legais e 

jurídicos efeitos, homologo por sentença o acordo supra, bem como a 

desistência do prazo recursal e, consequentemente, extingo o processo 

com resolução de mérito na forma do art. 487, III, “b” do CPC. Após, ao 

arquivo com as baixas e anotações de estilo. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza 

Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 29 de 

novembro de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000470-32.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

VAGNO DA SILVA PEDROSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000470-32.2018.8.11.0024. REQUERENTE: VAGNO DA SILVA PEDROSO 
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REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Vistos etc. Dispensado o relatório 

com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. FUNDAMENTO.DECIDO. A 

execução se encontra satisfeita, a extinção é medida de rigor. Analisando 

os autos, verifico que o objeto da presente execução se encontra 

devidamente solucionado. A parte requerida efetuou o pagamento da 

condenação (id 16180564) e a parte requerente concordou com o 

depósito, requerendo a expedição de alvará para levantamento dos 

valores (id 16208610). Considerando que o causídico tem procuração com 

poderes de receber e dar quitação, além de levantar alvará (id 13668541), 

é medida de rigor determinar a expedição do alvará judicial eletrônico para 

finalização da demanda. No caso, restou demonstrado de forma 

inequívoca o adimplemento da dívida, considerando que os valores se 

encontram devidamente quitados, razão pela qual, a extinção do feito é 

medida que se impõe. DISPOSITIVO Ante o exposto, com a resolução de 

mérito e por tudo mais que dos autos constam, opino pela EXTINÇÃO da 

presente execução de sentença, com fundamento no art. 924, II c/c art. 

925, ambos do Código de Processo Civil. DETERMINO a expedição do 

Alvará Judicial Eletrônico a promovente pelos dados constantes no id 

16208610. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Chapada 

dos Guimarães, 30 de novembro de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000762-51.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ZENAIDE MARQUES BASTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOUZA NASCIMENTO OAB - MT21417/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000762-51.2017.8.11.0024. REQUERENTE: ZENAIDE MARQUES BASTOS 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos etc. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 

9.099/1995. Trata-se de ação proposta por ZENAIDE MARQUES BASTOS 

em face de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S/A. Analisando os autos, observa-se que as partes transigiram (ID 

15890255) e a quitação foi realizada mediante depósito na conta do 

patrono da autora (id 15983178). Portanto, para que surta seus legais e 

jurídicos efeitos, homologo por sentença o acordo supra, bem como a 

desistência do prazo recursal e, consequentemente, extingo o processo 

com resolução de mérito na forma do art. 487, III, “b” do CPC. Após, ao 

arquivo com as baixas e anotações de estilo. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza 

Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 29 de 

novembro de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000312-11.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ILDENES ROCIO RIBAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Diego Reis Carmona OAB - MT20889/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MADEFING COMERCIO DE PORTAS E PORTAIS LTDA ME - ME 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXSANDER DALADIER PRADO SANTOS OAB - MT12733/O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 1000312-11.2017.8.11.0024 REQUERENTE: ILDENES ROCIO 

RIBAS REQUERIDO: MADEFING COMERCIO DE PORTAS E PORTAIS LTDA 

ME - ME Vistos etc. Converta-se em procedimento de cumprimento de 

sentença. Na forma do artigo 513, §2º, do Código de Processo Civil, 

intime-se a parte executada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague 

o valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, 

acrescido de custas, se houver. Fica a parte executada advertida de que, 

transcorrido o prazo sem o pagamento voluntário, ini-cia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, sua impugnação, nos termos do art. 525 do 

CPC. Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo estabelecido, o débito 

será acrescido de multa de dez por cento (10%), conforme art. 523, §1º, 

do CPC. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 22 de novembro de 2018

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 81724 Nr: 1791-90.2016.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Suely Palmeira Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Helida Ivana Ferreira Da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mosar Fratari Tavares - 

OAB:3239-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Reis Carmona - 

OAB:20889/O/MT

 Vistos, etc. I. Recebo a queixa-crime consoante às ocorrências acima. II. 

Defiro a juntada de documentos, bem como o pedido de juntada de 

procuração, que deve ocorrer juntamente com a apresentação das 

alegações finais. III. Encerro a instrução e concedo prazo sucessivo de 5 

dias para as partes apresentarem alegações finais, vindo-me após 

conclusos para sentença. IV. Inexistindo qualquer alegação de nulidade, 

saem os presentes intimados. V. Cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000625-06.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

WALDEMAR MEDEIROS GUEDES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO FERNANDES DE SOUZA OAB - MT0005721A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT (EXECUTADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000625-06.2016.8.11.0024. EXEQUENTE: WALDEMAR MEDEIROS 

GUEDES EXECUTADO: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT, 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos e etc., Dispensado o relatório a teor 

do artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de ação proposta por WALDEMAR 

MEDEIROS GUEDES em face de ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICIPIO 

DE CHAPADA DOS GUIMARÃES, alegando a parte autora em síntese que 

é portador de "doença neoplásica CID 94.5, necessitando de cuidados 

médicos e medicamentos para sua sobrevivência, cujo custeio não podia 

suportar. Assim, através desta ação, pretendia o autor em caráter de 

urgência que os requeridos fossem obrigados a fornecer o medicamento 

JAKAVI 15 mg, imprescindível ao seu tratamento. A tutela de urgência foi 

concedida no id 4967501. Contudo, no curso da demanda, o advogado 

constituído pela parte autora noticiou nos autos o óbito de seu constituinte 

(id 16054884). Pois bem. O bem da vida perseguido pelo falecido autor 

(saúde) tem natureza personalíssima, o que empresta à correlata ação 

para sua consecução natureza intransmissível. Desta forma, o artigo 485, 

IX do CPC, dispõe que: Art. 485. O Juiz não resolverá o mérito quando: (...) 

IX – em caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível 

por disposição legal. Diante do exposto, opino pela EXTINÇÃO do 

processo sem análise do mérito, com base no artigo 485, IV e IX do CPC. 
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Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao 

arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de sentença 

sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 

9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Chapada 

dos Guimarães, 30 de novembro de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000339-57.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

G. D. S. R. (REQUERENTE)

MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS RODRIGUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000339-57.2018.8.11.0024. REQUERENTE: MARIA DAS GRACAS DOS 

SANTOS RODRIGUES, GABRIEL DOS SANTOS RODRIGUES REQUERIDO: 

ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS 

GUIMARÃES-MT Vistos etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 

9.099/95, deixo de exarar o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Compulsando os autos, verifico que a autora foi intimada pessoalmente 

para informar se o executado cumpriu a sentença fornecendo o Programa 

Boardmaker Speaking Dinamically Pro, além do notebook compatível com 

mencionado programa, no prazo de 10 dias. No entanto, a autora deixou 

transcorrer in albis, o prazo assinalado. Dispõe o Código de Processo 

Civil, no art. 485, inc. III: Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: III – 

por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; Nesse sentido: ESTADO 

DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA 

Recurso Inominado nº 0026762-48.2015.811.0001 Origem: Oitavo Juizado 

Especial Cível de Cuiabá/MT Recorrente: Rosiane Costa de Araújo 

Recorrida: Net Serviços de Comunicação S.A EMENTA: RECURSO 

INOMINADO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA 

CAUSA. PRÉVIA INTIMAÇÃO DA PARTE PARA PROMOVER OS ATOS QUE 

LHE COMPETIAM. RECURSO NÃO PROVIDO. Aplica-se o disposto no art. 

485, III do CPC/2015, que prevê a extinção do feito sem resolução do 

mérito em razão do abandono da causa, quando a parte, apesar de 

intimada para promover a diligência que lhe incumbia, permanece silente 

por mais de 30 (trinta) dias. In casu, a parte recorrente foi intimada para 

proceder à emenda da inicial em 9.12.2015, mas não se manifestou nos 

autos até a prolação da sentença, ocorrida em 13.4.2016. Sentença 

mantida pelos seus próprios fundamentos. (...) (Procedimento do Juizado 

Especial Cível 267624820158110001/2016, , Turma Recursal Única, 

Julgado em 04/10/2016, Publicado no DJE 04/10/2016) DISPOSITIVO Isto 

posto, e com fulcro no artigo 485, III do Novo Código de Processo Civil, 

opino pela EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do mérito em razão 

da falta de observância ao chamado judicial. Sem custas e honorários 

advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. 

Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias. Projeto de sentença sujeito à homologação do 

MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra 

Queiroz de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam 

seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na 

forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 30 de novembro de 

2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010054-72.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SONIA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILLA MESQUITA BUZZETTI DIAS OAB - MT0009392A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KELLY OLIVEIRA DE ARAUJO OAB - DF21830 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

8010054-72.2016.8.11.0024. REQUERENTE: MARIA SONIA DE SOUSA 

REQUERIDO: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. Vistos, 

etc. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. 

Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta julgamento 

antecipado da lide em razão da desnecessidade de produção de outras 

provas. FUNDAMENTO. DECIDO. Trata-se o presente caso de ação de 

obrigação de fazer c/c indenização por danos morais promovida por 

MARIA SONIA DE SOUSA em face de QUALICORP ADMINISTRADORA DE 

BENEFÍCIOS S/A. Em síntese, aduziu a proponente que quando residia na 

cidade de São Paulo, adquiriu um plano de saúde ofertado pela requerida. 

No entanto nunca recebeu o contrato, muito menos boletos para 

pagamentos, além de estar impossibilitada de realizar os exames 

pretendidos. Diante da impossibilidade de usufruir do serviço, decidiu por 

bem cancelá-lo, sendo informada pela requerida que, como não utilizou do 

plano, não haveriam valores a serem pagos. Apesar disso, foi 

surpreendida com a informação de que seu nome estava inscrito nos 

órgãos de proteção ao crédito, por um suposto débito no valor de R$ 

199,84 (cento e noventa e nove reais e oitenta e quatro centavos) havido 

com a requerida. Contudo informa que nunca utilizou dos serviços do 

plano de saúde, sendo a inserção de seu nome nos órgãos protetores de 

crédito indevida, razão pela qual pugna ao final pela declaração de 

inexistência de débito, bem como indenização pelo dano moral sofrido. 

Regularmente citado, o requerido em sede de defesa aduz ser a dívida 

válida, visto que a autora esteve coberta pelo plano durante toda a relação 

contratual, sendo legítima a negativação efetivada. Ao final protesta pela 

improcedência de todos os pedidos. Pois bem. Compulsando os autos e 

analisando o conjunto probatório acostado, verifico que a ação merece 

prosperar. Considerando a relação de consumo que envolve as partes, a 

existência dos requisitos do artigo 6°, VIII do Código de Defesa do 

Consumidor e a relevância da matéria, uma vez que são notórios que 

problemas como este ocorrem ordinariamente nas prestações de serviços 

assemelhados aos oferecidos pela requerida, inverto o ônus da prova em 

favor do consumidor. Preliminarmente, anoto que a ré, muito embora tenha 

afirmado que tomou todas as providências no sentido de verificar os 

pressupostos de validade do negócio jurídico, não apresentou nenhum 

deles, nem mesmo o contrato celebrado com a parte autora, de sorte que 

a questão relativa a quem efetuou a contratação perde a relevância, já 

que não há prova sequer da contratação. O ônus da prova, nas ações 

declaratórias negativas, não se distribui de acordo com o a regra geral do 

CPC (art.373), pois a demandante pode apenas negar o ato ou fato cuja 

inexistência pretende ver declarada, cumprindo à parte adversa a 

comprovação de sua existência, como fato constitutivo do direito atacado. 

Nestas ações, portanto, quem faz prova do fato constitutivo do direito é o 

réu, e não a autora. Assim, não há dúvidas de que se o requerido 

sustenta a licitude do ato jurídico, ou seja, a legalidade da negativação por 

existência do débito incumbia a ele o ônus da prova de que o plano de 

saúde foi realmente contratado e permaneceu disponível a autora por todo 

o período obrigacional. Se isso não bastasse, consoante às regras dos 

artigos 6°, VIII e 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor, saliento 

que a requerida também não comprovou as hipóteses do artigo 14, 

parágrafo 3° do CDC, ou seja, não fez prova da exclusão de sua 

responsabilidade, motivo por que responde objetivamente pelos danos 

decorrentes de seus produtos e serviços. Emerge, pois, sem respaldo a 

inserção do nome da requerente no serviço de proteção ao crédito. Como 

resultado do acima exposto, inquestionável o dano moral sofrido pela 

autora que, certamente, não se limitou a um mero desconforto. Pode-se 

entender os danos morais como as lesões sofridas por uma pessoa, 

atingindo certos aspectos de sua personalidade em razão de injusta 

investida de outrem, causando avaria em sua moralidade e afetividade, 

fazendo brotar sentimentos de constrangimentos, vexames, sensações 

negativas e de desespero, em suma: de injustiça. Assim, tenho que a 

reclamada encaminhou indevidamente os dados pessoais da reclamante 

junto ao órgão de restrição ao crédito, cometendo ilícito civil. E, por ter 

praticado ato ilícito, deve responder pelas suas conseqüências. Qual seja, 
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a de indenizar a vítima pelos danos morais experimentados de forma 

injusta. Deve-se levar em conta ainda, que a indenização por dano moral 

tem caráter ressarcitivo, vez que tem por objetivo compensar a parte 

inocente pelos danos causados pela desídia e inércia da parte ofensora. 

Os critérios para a estipulação do quantum indenizatório deve tomar por 

base, de forma não emocional, isenta e criteriosa as circunstâncias do 

fato, o grau da culpa, a duração do sofrimento, as partes psicológicas 

atingidas, as condições do ofensor e do ofendido e a dimensão da ofensa. 

Assim, sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e 

ainda, os critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, 

reputo justa e razoável a condenação da reclamada ao pagamento da 

importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) que servirá, a um só tempo, 

para amainar o sofrimento experimentado pela parte reclamante, sem que 

isso importe em enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a 

reclamada a agir com a negligência que restou demonstrada nestes autos, 

como medida de caráter pedagógico. DISPOSITIVO Diante do exposto, com 

fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, opino pela PROCEDÊNCIA do pedido 

inaugural, para condenar a reclamada a pagar à parte reclamante o valor 

de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais, 

que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE, desde o seu 

arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ), isto é, desde a 

anotação (18/02/2014). RECONHEÇO a inexigibilidade do débito no valor de 

R$ 199,84 (cento e noventa e nove reais e oitenta e quatro centavos) 

inserida em 18/02/2014, discutido nos autos; CONFIRMO a antecipação da 

tutela concedida no id 1164493. DETERMINO a exclusão definitiva do nome 

da Reclamante dos órgãos de restrição de crédito, em relação unicamente 

a este débito; Deixo de condenar a reclamada no pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta 

fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, 

aguarde-se manifestação do reclamante, apresentando cálculo do valor 

devido, visando o início da fase de cumprimento de sentença, nos termos 

do artigo 523 NCPC. Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para 

pagamento, no prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% 

(dez por cento). Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz 

Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de 

Souza Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos 

legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do 

artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 29 de novembro de 2018. 

Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001047-10.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JULIA NAIARA SANTOS LEAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO AMBROSIO CINTRA OAB - MT0008934A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1001047-10.2018.8.11.0024. REQUERENTE: JULIA NAIARA SANTOS LEAL 

REQUERIDO: MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA 

Vistos etc. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 

9.099/1995. Trata-se de ação proposta por JULIA NAIARA SANTOS LEAL 

em face de MATOS COMÉRCIO DE PERFUMES E COSMÉTICOS LTDA. 

Analisando os autos, observa-se que as partes transigiram (ID 16645382) 

e a quitação será realizada mediante depósito na conta informada pela 

autora. Portanto, para que surta seus legais e jurídicos efeitos, homologo 

por sentença o acordo supra, bem como a desistência do prazo recursal 

e, consequentemente, extingo o processo com resolução de mérito na 

forma do art. 487, III, “b” do CPC. Após, ao arquivo com as baixas e 

anotações de estilo. Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. 

Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz 

d e  S o u z a  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

__ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 29 de novembro de 2018. Leonísio Salles de 

Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001046-25.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JULIA NAIARA SANTOS LEAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO AMBROSIO CINTRA OAB - MT0008934A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1001046-25.2018.8.11.0024. REQUERENTE: JULIA NAIARA SANTOS LEAL 

REQUERIDO: MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA 

Vistos etc. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 

9.099/1995. Trata-se de ação proposta por JULIA NAIARA SANTOS LEAL 

em face de MATOS COMÉRCIO DE PERFUMES E COSMÉTICOS LTDA. 

Analisando os autos, observa-se que as partes transigiram (ID 16645365) 

e a quitação será realizada mediante depósito na conta informada pela 

autora. Portanto, para que surta seus legais e jurídicos efeitos, homologo 

por sentença o acordo supra, bem como a desistência do prazo recursal 

e, consequentemente, extingo o processo com resolução de mérito na 

forma do art. 487, III, “b” do CPC. Após, ao arquivo com as baixas e 

anotações de estilo. Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. 

Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz 

d e  S o u z a  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

__ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 29 de novembro de 2018. Leonísio Salles de 

Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001045-40.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JULIA NAIARA SANTOS LEAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO AMBROSIO CINTRA OAB - MT0008934A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1001045-40.2018.8.11.0024. REQUERENTE: JULIA NAIARA SANTOS LEAL 

REQUERIDO: MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA 

Vistos etc. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 

9.099/1995. Trata-se de ação proposta por JULIA NAIARA SANTOS LEAL 

em face de MATOS COMÉRCIO DE PERFUMES E COSMÉTICOS LTDA. 

Analisando os autos, observa-se que as partes transigiram (ID 16645354) 

e a quitação será realizada mediante depósito na conta informada pela 

autora. Portanto, para que surta seus legais e jurídicos efeitos, homologo 

por sentença o acordo supra, bem como a desistência do prazo recursal 

e, consequentemente, extingo o processo com resolução de mérito na 

forma do art. 487, III, “b” do CPC. Após, ao arquivo com as baixas e 

anotações de estilo. Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. 

Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz 

de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus 

efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 29 de novembro de 2018. 

Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001044-55.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JULIA NAIARA SANTOS LEAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO AMBROSIO CINTRA OAB - MT0008934A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1001044-55.2018.8.11.0024. REQUERENTE: JULIA NAIARA SANTOS LEAL 

REQUERIDO: MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA 

Vistos etc. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 

9.099/1995. Trata-se de ação proposta por JULIA NAIARA SANTOS LEAL 

em face de MATOS COMÉRCIO DE PERFUMES E COSMÉTICOS LTDA. 

Analisando os autos, observa-se que as partes transigiram (ID 16645166) 

e a quitação será realizada mediante depósito na conta informada pela 

autora. Portanto, para que surta seus legais e jurídicos efeitos, homologo 

por sentença o acordo supra, bem como a desistência do prazo recursal 

e, consequentemente, extingo o processo com resolução de mérito na 

forma do art. 487, III, “b” do CPC. Após, ao arquivo com as baixas e 

anotações de estilo. Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. 

Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz 

de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus 

efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 29 de novembro de 2018. 

Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000298-27.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ROSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000298-27.2017.8.11.0024. REQUERENTE: MARCELO ROSA DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório 

com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. FUNDAMENTO.DECIDO. A 

execução se encontra satisfeita, a extinção é medida de rigor. Analisando 

os autos, verifico que o objeto da presente execução se encontra 

devidamente solucionado. A parte requerida efetuou o pagamento da 

condenação (id 15582310) e a parte requerente concordou com o 

depósito, requerendo a expedição de alvará para levantamento dos 

valores (id 15588182). Considerando que o causídico tem procuração com 

poderes de receber e dar quitação, (id 6093226), é medida de rigor 

determinar a expedição do alvará judicial eletrônico para finalização da 

demanda. No caso, restou demonstrado de forma inequívoca o 

adimplemento da dívida, considerando que os valores se encontram 

devidamente quitados, razão pela qual, a extinção do feito é medida que 

se impõe. DISPOSITIVO Ante o exposto, com a resolução de mérito e por 

tudo mais que dos autos constam, opino pela EXTINÇÃO da presente 

execução de sentença, com fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos 

do Código de Processo Civil. DETERMINO a expedição do Alvará Judicial 

Eletrônico a promovente pelos dados constantes no id 15588182. Sem 

custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da 

Lei 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com 

as cautelas e anotações necessárias. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza 

Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 29 de 

novembro de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000438-95.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ADAIR OVIDIO DE MIRANDA MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JÚLIA JANE BRANDÃO MARTINS GARCIA OAB - MT0007580A 

(ADVOGADO(A))

JULIANA GIMENES DE FREITAS ERRANTE OAB - MT0006776A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000438-95.2016.8.11.0024. REQUERENTE: ADAIR OVIDIO DE MIRANDA 

MORAES REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. Consta do id 16445884 o pedido de expedição 

de alvará relativo ao pagamento da condenação realizado no id 16218917. 

No entanto, analisando a procuração juntada no id 1943808, advogada 

que lá consta, não é a mesma que requer o levantamento da importância e 

analisando detidamente os autos não se constata a juntada de 

substabelecimento ou outra procuração em nome da advogada 

peticionante. Assim, determino que no prazo de 10 dias, a causídica 

regularize sua representação processual. Decisão sujeita à homologação 

do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra 

Queiroz de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam 

seus efeitos legais, a decisão elaborada pela Juíza Leiga, na forma do 

artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 29 de novembro de 2018. 

Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000461-07.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL PONCE DAS NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000461-07.2017.8.11.0024. REQUERENTE: DANIEL PONCE DAS NEVES 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório 

com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. FUNDAMENTO.DECIDO. A 

execução se encontra satisfeita, a extinção é medida de rigor. Analisando 

os autos, verifico que o objeto da presente execução se encontra 

devidamente solucionado. A parte requerida efetuou o pagamento da 

condenação (id 16550787) e a parte requerente concordou com o 

depósito, requerendo a expedição de alvará para levantamento dos 

valores (id 16605785). Considerando que o causídico tem procuração com 

poderes de receber e dar quitação, (id 8213729), é medida de rigor 

determinar a expedição do alvará judicial eletrônico para finalização da 

demanda. No caso, restou demonstrado de forma inequívoca o 

adimplemento da dívida, considerando que os valores se encontram 

devidamente quitados, razão pela qual, a extinção do feito é medida que 

se impõe. DISPOSITIVO Ante o exposto, com a resolução de mérito e por 

tudo mais que dos autos constam, opino pela EXTINÇÃO da presente 

execução de sentença, com fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos 
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do Código de Processo Civil. DETERMINO a expedição do Alvará Judicial 

Eletrônico a promovente pelos dados constantes no id 16605785. Sem 

custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da 

Lei 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com 

as cautelas e anotações necessárias. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza 

Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 29 de 

novembro de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000251-53.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ALUIZIO GOMES LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOUZA NASCIMENTO OAB - MT21417/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000251-53.2017.8.11.0024. REQUERENTE: ALUIZIO GOMES LEITE 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos etc. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 

9.099/1995. Trata-se de ação proposta por ALUIZIO GOMES LEITE em 

face de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. 

Analisando os autos, observa-se que as partes transigiram (ID 16616996) 

e a quitação será realizada mediante depósito na conta informada pela 

autora. Portanto, para que surta seus legais e jurídicos efeitos, homologo 

por sentença o acordo supra, bem como a desistência do prazo recursal 

e, consequentemente, extingo o processo com resolução de mérito na 

forma do art. 487, III, “b” do CPC. Após, ao arquivo com as baixas e 

anotações de estilo. Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. 

Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz 

de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus 

efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 29 de novembro de 2018. 

Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000732-16.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ALCEU HELIO SILVA GUEDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOUZA NASCIMENTO OAB - MT21417/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000732-16.2017.8.11.0024. REQUERENTE: ALCEU HELIO SILVA GUEDES 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos etc. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 

9.099/1995. Trata-se de ação proposta por ALCEU HELIO SILVA GUEDES 

em face de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S/A. Analisando os autos, observa-se que as partes transigiram (ID 

15741643) e a quitação foi realizada mediante depósito na conta do 

patrono da autora (id 15982598). Portanto, para que surta seus legais e 

jurídicos efeitos, homologo por sentença o acordo supra, bem como a 

desistência do prazo recursal e, consequentemente, extingo o processo 

com resolução de mérito na forma do art. 487, III, “b” do CPC. Após, ao 

arquivo com as baixas e anotações de estilo. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza 

Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 29 de 

novembro de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000388-35.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA MELLO DE LIMA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOUZA NASCIMENTO OAB - MT21417/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000388-35.2017.8.11.0024. REQUERENTE: JANAINA MELLO DE LIMA 

PEREIRA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Dispensado o relatório com fundamento no art. 

38 da Lei 9.099/1995. Trata-se de ação proposta por JANAINA MELLO DE 

LIMA em face de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S/A. Analisando os autos, observa-se que as partes transigiram 

(ID 15743351) e a quitação foi realizada mediante depósito na conta do 

patrono da autora (id 15984056). Portanto, para que surta seus legais e 

jurídicos efeitos, homologo por sentença o acordo supra, bem como a 

desistência do prazo recursal e, consequentemente, extingo o processo 

com resolução de mérito na forma do art. 487, III, “b” do CPC. Após, ao 

arquivo com as baixas e anotações de estilo. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza 

Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 29 de 

novembro de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000734-83.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOUZA NASCIMENTO OAB - MT21417/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000734-83.2017.8.11.0024. REQUERENTE: CRISTIANE SANTANA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos etc. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 

9.099/1995. Trata-se de ação proposta por CRISTIANE SANTANA em face 

de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. 

Analisando os autos, observa-se que as partes transigiram (ID 15865440) 

e a quitação foi realizada mediante depósito na conta do patrono da autora 

(id 16070263). Portanto, para que surta seus legais e jurídicos efeitos, 

homologo por sentença o acordo supra, bem como a desistência do prazo 

recursal e, consequentemente, extingo o processo com resolução de 

mérito na forma do art. 487, III, “b” do CPC. Após, ao arquivo com as 

baixas e anotações de estilo. Projeto de sentença sujeito à homologação 

do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra 

Queiroz de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam 

seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na 
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forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 29 de novembro de 

2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000752-07.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOUZA NASCIMENTO OAB - MT21417/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000752-07.2017.8.11.0024. REQUERENTE: MARIANA OLIVEIRA SILVA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos etc. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 

9.099/1995. Trata-se de ação proposta por MARIANA OLIVEIRA SILVA em 

face de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. 

Analisando os autos, observa-se que as partes transigiram (ID 16137340) 

e a quitação será realizada mediante depósito na conta do patrono da 

autora. Portanto, para que surta seus legais e jurídicos efeitos, homologo 

por sentença o acordo supra, bem como a desistência do prazo recursal 

e, consequentemente, extingo o processo com resolução de mérito na 

forma do art. 487, III, “b” do CPC. Após, ao arquivo com as baixas e 

anotações de estilo. Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. 

Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz 

de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus 

efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 29 de novembro de 2018. 

Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000391-87.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA APARECIDA SALTARELLI DOS SANTOS PRIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOUZA NASCIMENTO OAB - MT21417/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000391-87.2017.8.11.0024. REQUERENTE: MARCIA APARECIDA 

SALTARELLI DOS SANTOS PRIOR REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Dispensado o 

relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Trata-se de ação 

proposta por MARCIA APARECIDA SALTARELLI DOS SANTOS PRIOR em 

face de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. 

Analisando os autos, observa-se que as partes transigiram (ID 16157160) 

e a quitação será realizada mediante depósito na conta do patrono da 

autora. Portanto, para que surta seus legais e jurídicos efeitos, homologo 

por sentença o acordo supra, bem como a desistência do prazo recursal 

e, consequentemente, extingo o processo com resolução de mérito na 

forma do art. 487, III, “b” do CPC. Após, ao arquivo com as baixas e 

anotações de estilo. Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. 

Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz 

de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus 

efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 29 de novembro de 2018. 

Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000756-44.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE MOREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOUZA NASCIMENTO OAB - MT21417/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000756-44.2017.8.11.0024. REQUERENTE: SIMONE MOREIRA DE SOUZA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos etc. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 

9.099/1995. Trata-se de ação proposta por SIMONE MOREIRA DE SOUZA 

em face de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S/A. Analisando os autos, observa-se que as partes transigiram (ID 

16270627) e a quitação foi realizada mediante depósito na conta do 

patrono da autora (id 16270630). Portanto, para que surta seus legais e 

jurídicos efeitos, homologo por sentença o acordo supra, bem como a 

desistência do prazo recursal e, consequentemente, extingo o processo 

com resolução de mérito na forma do art. 487, III, “b” do CPC. Após, ao 

arquivo com as baixas e anotações de estilo. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza 

Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 29 de 

novembro de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000731-31.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

AIR ANTONIO DO CARMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOUZA NASCIMENTO OAB - MT21417/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000731-31.2017.8.11.0024. REQUERENTE: AIR ANTONIO DO CARMO 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos etc. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 

9.099/1995. Trata-se de ação proposta por AIR ANTONIO DO CARMO em 

face de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. 

Analisando os autos, observa-se que as partes transigiram (ID 16418118) 

e a quitação será realizada mediante depósito na conta do patrono do 

autor. Portanto, para que surta seus legais e jurídicos efeitos, homologo 

por sentença o acordo supra, bem como a desistência do prazo recursal 

e, consequentemente, extingo o processo com resolução de mérito na 

forma do art. 487, III, “b” do CPC. Após, ao arquivo com as baixas e 

anotações de estilo. Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. 

Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz 

de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus 

efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 29 de novembro de 2018. 

Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000757-29.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:
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SIMONE LEMES VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOUZA NASCIMENTO OAB - MT21417/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000757-29.2017.8.11.0024. REQUERENTE: SIMONE LEMES VIEIRA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos etc. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 

9.099/1995. Trata-se de ação proposta por SIMONE LEMES VIEIRA em 

face de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. 

Analisando os autos, observa-se que as partes transigiram (ID 16596452) 

e a quitação será realizada mediante depósito na conta do patrono da 

autora. Portanto, para que surta seus legais e jurídicos efeitos, homologo 

por sentença o acordo supra, bem como a desistência do prazo recursal 

e, consequentemente, extingo o processo com resolução de mérito na 

forma do art. 487, III, “b” do CPC. Após, ao arquivo com as baixas e 

anotações de estilo. Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. 

Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz 

de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus 

efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 29 de novembro de 2018. 

Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000749-52.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL GONCALVES DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOUZA NASCIMENTO OAB - MT21417/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000749-52.2017.8.11.0024. REQUERENTE: MANOEL GONCALVES DA 

CRUZ REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Dispensado o relatório com fundamento no art. 

38 da Lei 9.099/1995. Trata-se de ação proposta por MANOEL 

GONÇALVES DA CRUZ em face de ENERGISA MATO GROSSO – 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. Analisando os autos, observa-se que 

as partes transigiram (ID 16616845) e a quitação será realizada mediante 

depósito na conta do patrono do autor. Portanto, para que surta seus 

legais e jurídicos efeitos, homologo por sentença o acordo supra, bem 

como a desistência do prazo recursal e, consequentemente, extingo o 

processo com resolução de mérito na forma do art. 487, III, “b” do CPC. 

Após, ao arquivo com as baixas e anotações de estilo. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Chapada 

dos Guimarães, 29 de novembro de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000041-02.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DE MULHERES DA COMUNIDADE RURAL DE SANTA LUZIA 

E REGIAO (REQUERENTE)

VALDECIRA FRANCISCA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Achiles Tiago Toschi OAB - MT16237/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000041-02.2017.8.11.0024. REQUERENTE: VALDECIRA FRANCISCA DA 

CRUZ, ASSOCIACAO DE MULHERES DA COMUNIDADE RURAL DE SANTA 

LUZIA E REGIAO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A Vistos etc. Dispensado o relatório com fundamento no 

art. 38 da Lei 9.099/1995. FUNDAMENTO.DECIDO. A execução se 

encontra satisfeita, a extinção é medida de rigor. Analisando os autos, 

verifico que o objeto da presente execução se encontra devidamente 

solucionado. A parte requerida efetuou o pagamento da condenação (id 

15954208) e a parte requerente concordou com o depósito, requerendo a 

expedição de alvará para levantamento dos valores (id 16749244). 

Considerando que o causídico tem procuração com poderes de receber e 

dar quitação, além de levantar alvará (id 4661732), é medida de rigor 

determinar a expedição do alvará judicial eletrônico para finalização da 

demanda. No caso, restou demonstrado de forma inequívoca o 

adimplemento da dívida, considerando que os valores se encontram 

devidamente quitados, razão pela qual, a extinção do feito é medida que 

se impõe. DISPOSITIVO Ante o exposto, com a resolução de mérito e por 

tudo mais que dos autos constam, opino pela EXTINÇÃO da presente 

execução de sentença, com fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos 

do Código de Processo Civil. DETERMINO a expedição do Alvará Judicial 

Eletrônico a promovente pelos dados constantes no id 16749244. Sem 

custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da 

Lei 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com 

as cautelas e anotações necessárias. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza 

Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 30 de 

novembro de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010537-10.2013.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

EDESIO PEREIRA DA SILVA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLA PATRICIA EPAMINONDAS DA SILVA OAB - MT10868/O 

(ADVOGADO(A))

TARGUS RIGON WESKA OAB - MT0007530A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

8010537-10.2013.8.11.0024. REQUERENTE: EDESIO PEREIRA DA SILVA 

FERREIRA REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório 

com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. FUNDAMENTO.DECIDO. A 

execução se encontra satisfeita, a extinção é medida de rigor. Analisando 

os autos, verifico que o objeto da presente execução se encontra 

devidamente solucionado. A parte requerida efetuou o pagamento da 

condenação (id 1441393) e a parte requerente concordou com o depósito, 

requerendo a expedição de alvará para levantamento dos valores (id 

16642041). Considerando que a causídica tem procuração com poderes 

de receber e dar quitação, além de levantar alvará (id 1136131), é medida 

de rigor determinar a expedição do alvará judicial eletrônico para 

finalização da demanda. No caso, restou demonstrado de forma 

inequívoca o adimplemento da dívida, considerando que os valores se 
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encontram devidamente quitados, razão pela qual, a extinção do feito é 

medida que se impõe. DISPOSITIVO Ante o exposto, com a resolução de 

mérito e por tudo mais que dos autos constam, opino pela EXTINÇÃO da 

presente execução de sentença, com fundamento no art. 924, II c/c art. 

925, ambos do Código de Processo Civil. DETERMINO a expedição do 

Alvará Judicial Eletrônico a promovente pelos dados constantes no id 

16642041. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Chapada 

dos Guimarães, 30 de novembro de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000272-92.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JOILSON DA GUIA GONCALVES (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000272-92.2018.8.11.0024. INTERESSADO: JOILSON DA GUIA 

GONCALVES REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos etc. 

Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. 

Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta julgamento 

antecipado da lide em razão da desnecessidade de produção de prova em 

audiência. FUNDAMENTO E DECIDO. PRELIMINARES Afasto a preliminar de 

carência da ação, por falta de tentativa de solução extrajudicial da 

demanda, uma vez que no caso em destaque não é necessário o 

esgotamento da via administrativa para pleitear o direito na esfera judicial, 

visto que a busca da solução da controvérsia no poder judiciário a todos 

assiste, estando tal direito previsto na Constituição Federal, bem como no 

artigo 3º do NCPC que prevê que não se excluirá da apreciação 

jurisdicional ameaça ou lesão a direito. No que tange à incompetência em 

razão da matéria pela necessidade de realização de perícia técnica, 

rejeito-a, uma vez que o conteúdo probatório trazido aos autos é 

suficiente para o julgamento da lide. Ultrapassados tais questionamentos, 

passo a análise do mérito. Trata-se de ação declaratória de inexistência 

de débitos c.c. reparação de danos promovida por JOILSON DA GUIA 

GONÇALVES em face de BANCO (SANTANDER) BRASIL S/A. Em síntese, 

aduziu o proponente que foi surpreendido com a restrição em seu nome 

no valor de R$ 158,16 (cento e cinquenta e oito reais e dezesseis 

centavos), inscrita em 11/11/2017 pelo requerido. Contudo, esclareceu 

que jamais firmou qualquer contrato com a ré, razão pela qual não se 

justifica a inserção de seu nome junto ao cadastro de pessoas 

inadimplentes. A requerida por seu turno, informou que adotou todas as 

medidas para a verificação dos pressupostos de validade do ato jurídico, 

que o reclamante contraiu dívida inadimplida referente aos serviços 

bancários. Pois bem, considerando a relação de consumo que envolve as 

partes, a existência dos requisitos do artigo 6°, VIII do Código de Defesa 

do Consumidor e a relevância da matéria, uma vez que são notórios que 

problemas como este ocorrem ordinariamente nas prestações de serviços 

assemelhados aos oferecidos pela requerida, inverto o ônus da prova em 

favor do consumidor. Preliminarmente, anoto que a ré, muito embora tenha 

afirmado que tomou todas as providências no sentido de verificar os 

pressupostos de validade do negócio jurídico, não apresenta qualquer 

documento capaz de comprovar a relação com a parte, haja vista que a 

juntada apenas e tão somente de faturas de cartão de crédito não são 

suficientes a demonstrar a relação contratual entre as partes, bem como a 

origem do débito e a legalidade da negativação, por se tratarem de 

documentos unilaterais de fácil manipulação. Portanto, entendo que mesmo 

com todas as ferramentas que lhe são disponíveis a Requerida não 

desincumbiu do seu ônus probatório. Assim, faz jus a Requerente à 

desconstituição do débito negativado. Salienta-se que, o caso envolve 

hipótese de dano moral in re ipsa, que dispensa a comprovação, bem 

como a demonstração da extensão do dano, sendo ocorrente porque 

evidenciado pelas circunstâncias do fato: RESPONSABILIDADE CIVIL. 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. [...]. 2. 

Prevalece no âmbito do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que 

o dano moral sofrido em virtude de indevida negativação do nome do autor 

se configura in re ipsa, ou seja, independentemente de prova. [...]. (AgRg 

no AREsp 638671/DF, STJ – Terceira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio 

Bellizze, j. 06/08/2015, DJe 24/08/2015). Imperioso destacar que, em que 

pese haver negativação anterior à lançada pela ré em nome do autor, não 

se pode olvidar que a Súmula 385 do STJ somente é aplicável apenas 

quando haja em nome do devedor débitos legítimos inscritos anteriormente. 

Na hipótese, o Requerente sustenta não ter efetuado o negócio jurídico 

que ensejou o apontamento indicado como pré-existente, razão pela qual 

seria ilegítimo. Ilegalidade que está sendo, inclusive, discutida nos autos da 

ação de nº. 1000271-10.2018.8.11.0024, que tramita perante este Juizado. 

Assim, tem-se que, havendo discussão judicial a respeito daquele outro 

débito negativado anteriormente ao discutido nestes autos, e se a dívida 

foi inscrita equivocadamente nos cadastros restritivos de crédito, não 

deve ser esta negativação óbice para o ressarcimento do dano moral 

configurado pela ilicitude perpetrada pela ora Requerido. A propósito: 

RESPONSABILIDADE CIVIL - INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DÍVIDA INEXISTENTE - EXISTÊNCIA DE 

INSCRIÇÕES PREEXISTENTES - DISCUSSÃO JUDICIAL - SÚMULA 385 DO 

STJ - INAPLICABILIDADE - DANO MORAL - VALOR DA INDENIZAÇÃO. A 

inscrição do nome do consumidor em cadastro de proteção ao crédito por 

dívida inexistente caracteriza a prática de ato ilícito, a ensejar indenização 

por danos morais, os quais existem in re ipsa, quer dizer, decorrem do 

próprio ato, prescindindo da comprovação do prejuízo. Afasta-se a 

aplicação da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça quando as 

inscrições preexistentes forem objeto de discussão judicial. O valor da 

indenização por danos morais deve ter caráter dúplice, tanto punitivo do 

agente, quanto compensatório em relação à vítima, que tem direito ao 

recebimento de quantia que lhe compense a dor e a humilhação sofridas, e 

arbitrada segundo as circunstâncias do caso concreto. (TJ-MG - AC: 

10145100498917001 MG, Relator: Mônica Libânio, Data de Julgamento: 

28/10/2015, Câmaras Cíveis/15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

10/11/2015). Logo, havendo discussão a respeito da ilicitude da inscrição 

anterior, e sendo tal ilicitude reconhecida pelo Poder Judiciário, não está o 

fornecedor isento de responder pelos danos morais decorrentes da 

inscrição indevida por ele realizada. Deve-se levar em conta ainda, que a 

indenização por dano moral tem caráter ressarcitivo, vez que tem por 

objetivo compensar a parte inocente pelos danos causados pela desídia e 

inércia da parte ofensora. Os critérios para a estipulação do quantum 

indenizatório devem tomar por base, de forma não emocional, isenta e 

criteriosa as circunstâncias do fato, o grau da culpa, a duração do 

sofrimento, as partes psicológicas atingidas, as condições do ofensor e 

do ofendido e a dimensão da ofensa. Assim, sopesando os fatos 

ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os critérios comumente 

utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e razoável a 

condenação da reclamada ao pagamento da importância de R$ 3.000,00 

(três mil reais) que servirá, a um só tempo, para amainar o sofrimento 

experimentado pela parte reclamante, sem que isso importe em 

enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a reclamada a agir 

com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de 

caráter pedagógico. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 

487, inciso I do NCPC, opino pela PROCEDÊNCIA do pedido inaugural, para 

condenar a reclamada a pagar à parte reclamante o valor de R$ 3.000,00 

(três mil reais), a título de indenização por danos morais, incidindo a 

correção monetária pelo INPC/IBGE desde o seu arbitramento, conforme 

súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir 

do evento danoso – 11/11/17. RECONHEÇO a inexigibilidade do débito no 

valor de R$ 158,76 (cento e cinquenta e oito reais e setenta e seis 

centavos), inscrita em 11/11/17, discutido nos autos; DETERMINO a 

exclusão definitiva do nome da Reclamante dos órgãos de restrição de 

crédito, em relação unicamente a este débito; Deixo de condenar a 

reclamada no pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei 

Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, aguarde-se manifestação do 

reclamante, apresentando cálculo do valor devido, visando o início da fase 

de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 523 NCPC. 
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Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para pagamento, no 

prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por 

cento). Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, 

conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza 

Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, 

o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da 

Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. Chapada dos Guimarães, 30 de novembro de 2018. Leonísio Salles 

de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010021-82.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

CLARO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TARCISIO DAVID MENDES DE FREITAS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ABEL ALBINO DE ARRUDA OAB - TO3338-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

8010021-82.2016.8.11.0024. EXEQUENTE: CLARO S.A. EXECUTADO: 

TARCISIO DAVID MENDES DE FREITAS Vistos etc. Trata-se de Embargos 

de Declaração opostos por Claro S/A em razão da sentença que extinguiu 

o feito sem resolução do mérito. Suscita a embargante que não foi intimada 

do bloqueio ocorrido nas contas da embargada, pugnando-se assim pela 

declaração de nulidade dos atos após a constrição, bem como a 

devolução do prazo para manifestação. Pois bem. Compulsando-se 

detidamente os autos, verifico que a decisão proferida no id 11535124, 

parte final, determinou o seguinte: “(...) Os autos deverão permanecer em 

gabinete até a efetivação da medida. Após, junte-se o resultado do 

protocolo de bloqueio, que servirá como Termo de Penhora e intimem-se 

as partes para manifestação, no prazo de cinco (5) dias. Caso reste 

infrutífera a penhora, intime-se o autor para se manifestar a respeito, no 

mesmo prazo acima fixado, sob pena de extinção. Cumpra-se, expedindo 

o necessário e com as cautelas de estilo.” Em assim sendo, verifico que a 

embargante não foi intimada do bacenjud jud, conforme determinado da 

decisão supracitada. Desta forma, é evidente que não foi dada a 

embargante oportunidade de se manifestar, restando com isso equivocada 

a extinção da execução. Portanto, nos termos da fundamentação, opino 

pelo conhecimento dos presentes embargos e o seu PROVIMENTO para 

declarar nulos os atos após o bloqueio ocorrido no id 11604543, com a 

consequente devolução do prazo para a embargante se manifestar em 10 

(dez) dias, requerendo o que é de direito, sob pena de extinção. 

Intimem-se as partes. Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. 

Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz 

de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus 

efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma 

do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 30 de novembro de 2018. 

Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010260-96.2010.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

DILMAR MADEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PABLO RAMIRES FONSECA OAB - MT0018969A (ADVOGADO(A))

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO(A))

MOSAR FRATARI TAVARES OAB - MT0003239A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VILSON FERREIRA DO NASCIMENTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

8010260-96.2010.8.11.0024. EXEQUENTE: DILMAR MADEIRA 

EXECUTADO: VILSON FERREIRA DO NASCIMENTO Vistos etc. Conforme 

inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. 

Insta salientar, que foi expedida intimação para o reclamante se manifestar 

quanto ao decurso do prazo de suspensão do feito, todavia, o autor 

deixou transcorrer in albis tal prazo. Trata-se de execução que se 

encontra paralisada desde o ano de 2016, aguardando o autor trazer aos 

autos o endereço do executado para citação. Dispõe o Código de 

Processo Civil, no art. 485, inc. III, que: Art. 485. O juiz não resolverá o 

mérito quando: III - por não promover os atos e as diligências que lhe 

incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; Ante ao 

exposto, com fundamento no artigo 485, inciso I e III, do Código de 

Processo Civil, opino pela EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do 

mérito em razão do comprovado abandono de causa. Sem custas e 

honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as anotações e cautelas legais. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza 

Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 30 de 

novembro de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000341-95.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ODENIL MENDES DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000341-95.2016.8.11.0024. REQUERENTE: ODENIL MENDES DO 

NASCIMENTO REQUERIDO: OI MÓVEL S/A Vistos etc. Conforme 

inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Compulsando os autos, verifico que o autor foi 

intimado a dar andamento no feito pelo prazo de 15 dias. No entanto, o 

promovente deixou transcorrer in albis, o prazo assinalado. Dispõe o 

Código de Processo Civil, no art. 485, inc. III: Art. 485. O juiz não resolverá 

o mérito quando: III - por não promover os atos e as diligências que lhe 

incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; Nesse 

sentido: ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA 

RECURSAL ÚNICA Recurso Inominado nº 0026762-48.2015.811.0001 

Origem: Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT Recorrente: Rosiane 

Costa de Araújo Recorrida: Net Serviços de Comunicação S.A EMENTA: 

RECURSO INOMINADO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO POR 

ABANDONO DA CAUSA. PRÉVIA INTIMAÇÃO DA PARTE PARA 

PROMOVER OS ATOS QUE LHE COMPETIAM. RECURSO NÃO PROVIDO. 

Aplica-se o disposto no art. 485, III do CPC/2015, que prevê a extinção do 

feito sem resolução do mérito em razão do abandono da causa, quando a 

parte, apesar de intimada para promover a diligência que lhe incumbia, 

permanece silente por mais de 30 (trinta) dias. In casu, a parte recorrente 

foi intimada para proceder à emenda da inicial em 9.12.2015, mas não se 

manifestou nos autos até a prolação da sentença, ocorrida em 13.4.2016. 

Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. (...) (Procedimento do 

Juizado Especial Cível 267624820158110001/2016, , Turma Recursal 

Única, Julgado em 04/10/2016, Publicado no DJE 04/10/2016) Importante 

ainda registrar que é desnecessária a intimação pessoal da parte para 

responder ao chamado judicial conforme o disposto no art. 51, §1º da lei 

9.099/95, abaixo transcrito: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos 

casos previstos em lei: (...) §1º A extinção do processo independerá, em 

qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das partes.” Desta forma, 

não há motivos para que este processo continue tramitando, notadamente 

quando aquele que mais deveria ter interesse em seu término permaneceu 

desatento ao chamado judicial. DISPOSITIVO Isto posto, e com fulcro no 

artigo 485, III do Novo Código de Processo Civil, opino pela EXTINÇÃO DO 
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PROCESSO, sem resolução do mérito em razão da falta de observância ao 

chamado judicial. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor 

dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Chapada 

dos Guimarães, 30 de novembro de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000041-65.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

LAUDILEIA PEREIRA DE JESUS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLOVES NEVES TAVARES (RÉU)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000041-65.2018.8.11.0024. AUTOR(A): LAUDILEIA PEREIRA DE JESUS 

RÉU: CLOVES NEVES TAVARES Vistos etc. Conforme inteligência do 

artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Compulsando os autos, verifico que o autor foi intimado a dar 

andamento no feito pelo prazo de 05 dias, requerendo o que de direito. No 

entanto, o autor deixou transcorrer in albis, o prazo assinalado. Dispõe o 

Código de Processo Civil, no art. 485, inc. III: Art. 485. O juiz não resolverá 

o mérito quando: III - por não promover os atos e as diligências que lhe 

incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; Nesse 

sentido: ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA 

RECURSAL ÚNICA Recurso Inominado nº 0026762-48.2015.811.0001 

Origem: Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT Recorrente: Rosiane 

Costa de Araújo Recorrida: Net Serviços de Comunicação S.A EMENTA: 

RECURSO INOMINADO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO POR 

ABANDONO DA CAUSA. PRÉVIA INTIMAÇÃO DA PARTE PARA 

PROMOVER OS ATOS QUE LHE COMPETIAM. RECURSO NÃO PROVIDO. 

Aplica-se o disposto no art. 485, III do CPC/2015, que prevê a extinção do 

feito sem resolução do mérito em razão do abandono da causa, quando a 

parte, apesar de intimada para promover a diligência que lhe incumbia, 

permanece silente por mais de 30 (trinta) dias. In casu, a parte recorrente 

foi intimada para proceder à emenda da inicial em 9.12.2015, mas não se 

manifestou nos autos até a prolação da sentença, ocorrida em 13.4.2016. 

Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. (...) (Procedimento do 

Juizado Especial Cível 267624820158110001/2016, , Turma Recursal 

Única, Julgado em 04/10/2016, Publicado no DJE 04/10/2016) Importante 

ainda registrar que é desnecessária a intimação pessoal da parte para 

responder ao chamado judicial conforme o disposto no art. 51, §1º da lei 

9.099/95, abaixo transcrito: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos 

casos previstos em lei: (...) §1º A extinção do processo independerá, em 

qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das partes.” Desta forma, 

não há motivos para que este processo continue tramitando, notadamente 

quando aquele que mais deveria ter interesse em seu término permaneceu 

desatento ao chamado judicial. DISPOSITIVO Isto posto, e com fulcro no 

artigo 485, III do Novo Código de Processo Civil, opino pela EXTINÇÃO DO 

PROCESSO, sem resolução do mérito em razão da falta de observância ao 

chamado judicial. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor 

dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Chapada 

dos Guimarães, 30 de novembro de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010701-04.2015.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON VALCACIO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOADIR BUENO PACHECO OAB - MT13588/B (ADVOGADO(A))

Diego Reis Carmona OAB - MT20889/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CACILDA BENEDITA DE SIQUEIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA OAB - MT17829/O-O 

(ADVOGADO(A))

LEIDINEIA KATIA BOSI OAB - MT14981/O-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

8010701-04.2015.8.11.0024. EXEQUENTE: NELSON VALCACIO DOS 

SANTOS EXECUTADO: CACILDA BENEDITA DE SIQUEIRA Vistos, etc. 

Recebo os embargos, pois preenchidos os pressupostos recursais de 

admissibilidade. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão 

o de sanar, na decisão, obscuridade, contradição, omissão ou erro 

material, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a 

deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do julgado. No caso em 

exame, os embargos de declaração merecem provimento. No entanto, 

apenas registro que, da petição de acordo acostada no id 13905228, não 

há pedido de baixa do gravame judicial dos veículos lançados no id 

12809656 e a petição requerendo a liberação da mencionada restrição, foi 

protocolada nos autos apenas em 24/07/2018, sendo que a sentença 

homologando o acordo foi proferida em 05/07/2018. Portanto, quando da 

análise dos autos para a prolação da sentença, tal petição não fazia parte 

do caderno processual. Por outro lado, visando salvaguardar direitos e em 

atenção aos princípios que regem os Juizados Especiais, necessário é, 

que o gravame judicial seja baixado, haja vista o acordo já ter sido 

devidamente homologado e cumprido. Ante o exposto, presentes os 

requisitos previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, opino pelo 

PROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, para que se proceda 

junto ao DETRAN a baixa do gravame judicial do veículo VW/FOX 1.0 GII, 

placa OBJ9683 e veículo HONDA/CG 125 TITAN KS, placa JZ,0928, 

segundo informações oriundas do id 12809656. Outrossim, reitero a 

determinação constante no id 14004440 para expedição de Alvará. Projeto 

de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, 

Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga Vistos, 

etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 30 de novembro de 2018. Leonísio Salles de 

Abreu Júnior Juiz de Direito

Comarca de Colíder

1ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001241-55.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

CASAGRANDA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDINA PAULA BISPO OAB - MT24843/O (ADVOGADO(A))

SANDRA CORREA DE MELLO OAB - MT19680/O (ADVOGADO(A))

joel quintella OAB - MT9563/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R R TURISMO LTDA - ME (RÉU)

 

/ ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

Certidão de Impulsionamento - Ato Ordinatório Manifestação de certidão 

Certifico, para todos os efeitos de direito, que autorizado pelo art. 203, § 

4º do Código de Processo Civil, e art. 482, inciso VI e § 7º, art. 701, inciso 

XVIII da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos 

INTIMANDO o(a)(s) advogado(a)(s) da parte autora, para que no prazo de 

05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca da certidão de Id. 16779418, e 

requeira o que entender de direito, nos termos da legislação em vigor. 

COLÍDER, 29 de novembro de 2018

Expediente
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 88751 Nr: 1908-97.2014.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDNA MARIA APARECIDA VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:MT 12613 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:MT/ 15.013-A

 Vistos.

A fim de evitar eventual alegação de nulidade, bem como visando ao 

saneamento e ao encaminhamento da instrução do feito, em atendimento 

ao disposto nos arts. 9º e 10 do NCPC, intimem-se as partes para que, no 

prazo de 15 (quinze dias):

 a) Especificarem que provas pretendem produzir, estabelecendo relação 

clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato exposta na lide 

e que com a prova pretende atestar, de sorte a justificar sua adequação e 

pertinência (art. 357, inciso II, NCPC);

b) O ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu 

direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito daquele (art. 373, incisos I e II, do NCPC);

c) Após cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos documentais 

porventura já acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas ou 

não impugnadas, indicarem que questões de direito entendem ainda 

controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, 

inciso IV, do NCPC).

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se.

 Após, voltem-me os autos conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 94187 Nr: 2192-71.2015.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROGÉRIO PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WEDERSON FRANCISCO DA 

SILVA - OAB:12611-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736

 Vistos.

A fim de evitar eventual alegação de nulidade, bem como visando ao 

saneamento e ao encaminhamento da instrução do feito, em atendimento 

ao disposto nos arts. 9º e 10 do NCPC, intimem-se as partes para que, no 

prazo de 15 (quinze dias):

 a) Especificarem que provas pretendem produzir, estabelecendo relação 

clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato exposta na lide 

e que com a prova pretende atestar, de sorte a justificar sua adequação e 

pertinência (art. 357, inciso II, NCPC);

b) O ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu 

direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito daquele (art. 373, incisos I e II, do NCPC);

c) Após cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos documentais 

porventura já acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas ou 

não impugnadas, indicarem que questões de direito entendem ainda 

controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, 

inciso IV, do NCPC).

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se.

 Após, voltem-me os autos conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 99915 Nr: 2101-44.2016.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUILHERMINO MIGUEL DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAPEMI - CAIXA DE PECÚLIOS, PENSÕES E 

MONTEPIOS - BENEFICIENTE, CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E 

PREVIDENCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA PERAL DA SILVA - 

OAB:13404/MT, Marluce Nubia Baldo dos Santos ( Estagiária)[ - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela Cristina Vaz Patini - 

OAB:11660/MT

 Vistos.

A fim de evitar eventual alegação de nulidade, bem como visando ao 

saneamento e ao encaminhamento da instrução do feito, em atendimento 

ao disposto nos arts. 9º e 10 do NCPC, intimem-se as partes para que, no 

prazo de 15 (quinze dias):

 a) Especificarem que provas pretendem produzir, estabelecendo relação 

clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato exposta na lide 

e que com a prova pretende atestar, de sorte a justificar sua adequação e 

pertinência (art. 357, inciso II, NCPC);

b) O ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu 

direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito daquele (art. 373, incisos I e II, do NCPC);

c) Após cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos documentais 

porventura já acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas ou 

não impugnadas, indicarem que questões de direito entendem ainda 

controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, 

inciso IV, do NCPC).

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se.

 Após, voltem-me os autos conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 94691 Nr: 2487-11.2015.811.0009

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO HENRIQUE ANDRADE SIMONE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO 

- OAB:15.687-A, Luiz Rodrigues Wambier - OAB:14.469-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVIO EDUARDO POLIDÓRIO - 

OAB:13.968/MT

 Vistos.

A fim de evitar eventual alegação de nulidade, bem como visando ao 

saneamento e ao encaminhamento da instrução do feito, em atendimento 

ao disposto nos arts. 9º e 10 do NCPC, intimem-se as partes para que, no 

prazo de 15 (quinze dias):

 a) Especificarem que provas pretendem produzir, estabelecendo relação 

clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato exposta na lide 

e que com a prova pretende atestar, de sorte a justificar sua adequação e 

pertinência (art. 357, inciso II, NCPC);

b) O ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu 

direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito daquele (art. 373, incisos I e II, do NCPC);

c) Após cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos documentais 

porventura já acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas ou 

não impugnadas, indicarem que questões de direito entendem ainda 

controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, 

inciso IV, do NCPC).

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se.

 Após, voltem-me os autos conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 93621 Nr: 1787-35.2015.811.0009

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO DA COSTA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO LIMA GALADINOVIC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANK EUGÊNIO ZAKALHUK - 
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OAB:19.413/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO GALADINOVIC ALVIM 

- OAB:OAB/MT 14.371, JOSE ROBERTO ALVIM - OAB:MT-3285, 

JULIANO GALADINOVIC ALVIM - OAB:17010/O, LUCIANA CARLA 

PIRANI NASCIMENTO - OAB:6578, THAIZZE DE OLIVEIRA LANGARO - 

OAB:14756, Vilma Lima Galadinovic Alvim - OAB:3526-B/MT

 Vistos.

A fim de evitar eventual alegação de nulidade, bem como visando ao 

saneamento e ao encaminhamento da instrução do feito, em atendimento 

ao disposto nos arts. 9º e 10 do NCPC, intimem-se as partes para que, no 

prazo de 15 (quinze dias):

 a) Especificarem que provas pretendem produzir, estabelecendo relação 

clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato exposta na lide 

e que com a prova pretende atestar, de sorte a justificar sua adequação e 

pertinência (art. 357, inciso II, NCPC);

b) O ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu 

direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito daquele (art. 373, incisos I e II, do NCPC);

c) Após cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos documentais 

porventura já acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas ou 

não impugnadas, indicarem que questões de direito entendem ainda 

controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, 

inciso IV, do NCPC).

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se.

 Após, voltem-me os autos conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 97763 Nr: 642-07.2016.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAIR DE SOUSA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

GERÊNCIA EXECUTIVA DO INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO RICARDO ALVES - 

OAB:15.523/MT, Midiã Carbo Ferneda Borguetti - OAB:21097-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que a parte executada concordou com os cálculos 

apresentados pela parte exequente, SOLICITE-SE o pagamento do débito, 

com a devida atualização, por meio de ofício Requisitório de Pequeno Valor 

– RPV e/ou Precatório dirigido ao Presidente do Egrégio Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região, em consonância com as disposições contidas nos 

artigos 535, § 3º, inciso I e 910, § 1º, ambos do NCPC e 100, “caput”, da 

CRFB/88, observando-se, no que couber, as disposições do art. 443, § 1º, 

§ 2º e § 3º, da CNGC, tudo devidamente instruído com cópia das peças 

necessárias.

Com o depósito do respectivo valor, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar, bem como requerer o que 

entender de direito.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 98088 Nr: 846-51.2016.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUREO WERMUTH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREVI-LIDER - FUNDO MUNICIPAL DE 

PREVIDENCIA SOCIAL DE COLÍDER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ FERNANDO LOPES - 

OAB:MT 19.949

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONAS ALBERT SCHIMIDT - 

OAB:MT 8091

 Vistos.

 Compulsando os autos, verifica-se que a parte autora apresentou pedido 

de desistência da ação por falta de interesse processual.

 Considerando que, no termos do art. 485, § 4°, do NCPC, a parte 

requerida apesar de devidamente citada não apresentou contestação, 

HOMOLOGO o pedido de desistência e julgo EXTINTO o presente feito, 

sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VIII, do NCPC.

 Condeno a parte autora em custas e despesas processuais, salvo se 

imune a tais tributos (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) e, caso 

beneficiária da justiça gratuita, os valores decorrentes ficarão sob 

condição suspensiva de exigibilidade durante o lapso de 05 (cinco) anos 

do trânsito em julgado da respectiva decisão, na dicção do § 3º, do art. 98, 

do NCPC.

 Mas deixo de condená-la em honorários advocatícios, eis que a parte 

requerida devidamente citada não apresentou qualquer defesa nos 

presentes autos.

Expeça-se o necessário para o pagamento dos honorários periciais do 

médico perito.

Intime-se o médico perito a respeito desta decisão e para informar os 

dados bancários para levantamento dos honorários periciais no prazo de 

05 (cinco) dias, caso necessário.

Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado APOLO/PJE/TJMT.

Publique-se. Intimem-se.

Após o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 82504 Nr: 3548-09.2012.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AKFZ, EF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Ante o teor da petição retro, desentranhe-se a petição de cumprimento de 

sentença de fls. 25/28 e intime-se a Defensoria Pública para que seja feita 

a devolução.

Após, remetam-se os presentes autos ao arquivo, com as devidas 

cautelas de estilo, observando-se em tudo a novel CNGC.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 12679 Nr: 93-61.1997.811.0009

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSO LUIZ GERMANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUÍZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ROBERTO ALVIM - 

OAB:MT-3285, Vilma Lima Galadinovic Alvim - OAB:3526-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Consoante certidão à fl. 38, o endereço informado pela parte autora é 

insuficiente para localizá-la. É dever da parte autora manter o endereço 

atualizado nos autos, nos termos do art. 274, parágrafo único, do Novo 

Código de Processo Civil.

 Ante o exposto, impossibilitada a intimação pessoal da parte autora em 

razão da insuficiência de endereço, e diante de sua desídia, JULGO 

EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 

485, inciso III, do NCPC.

Condeno a parte autora em custas e despesas processuais, salvo se 

imune a tais tributos (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) e, caso 

beneficiária da justiça gratuita, os valores decorrentes ficarão sob 

condição suspensiva de exigibilidade durante o lapso de 05 (cinco) anos 

do trânsito em julgado da respectiva decisão, na dicção do § 3º, do art. 98, 

do NCPC.

Mas deixo de condená-la em honorários advocatícios, porquanto 

inexistente citação ou intimação e da parte passiva ou qualquer outra 

providência defensiva.
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Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado APOLO/PJE/TJMT.

Publique-se. Intimem-se.

Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias.

Cumpra-se.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52407 Nr: 3064-96.2009.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALDOMIRA MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DE FREITAS 

RODRIGUES - OAB:12424-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do advogado da parte autora, do retorno dos autos do TRF a 

este Juízo, para que se manifeste, querendo, NO PRAZO DE 05 DIAS, 

sendo que os autos em referência que se encontram à disposição na 

Secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83920 Nr: 1290-89.2013.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANO XAVIER MENDES PEREIRA, ANDREIA MENDES 

DOS SANTOS PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAINE MATCHIL MACHADO 

DA SILVA - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do advogado da parte autora, do retorno dos autos do TRF a 

este Juízo, para que se manifeste, querendo, NO PRAZO DE 05 DIAS, 

sendo que os autos em referência que se encontram à disposição na 

Secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85360 Nr: 2758-88.2013.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DA LUZ BRAZ SALGADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO RICARDO ALVES - 

OAB:15.523/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do advogado da parte autora, do retorno dos autos do TRF a 

este Juízo, para que se manifeste, querendo, NO PRAZO DE 05 DIAS, 

sendo que os autos em referência que se encontram à disposição na 

Secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84745 Nr: 2132-69.2013.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DA GRAÇA RODRIGUES CAVALHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO LUIS TIETZ - 

OAB:7809/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do advogado da parte autora, do retorno dos autos do TRF a 

este Juízo, para que se manifeste, querendo, NO PRAZO DE 05 DIAS, 

sendo que os autos em referência que se encontram à disposição na 

Secretaria.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 85721 Nr: 3120-90.2013.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROGÉRIO LAVEZZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAN CARLO ARBID, MAPFRE SEGUROS 

GERAIS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGÉRIO LAVEZZO - OAB:5709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:MT/ 15.013-A

 Autos n.: 3120-90.2013.811.0009.

Código Apolo n.: 85721.

Vistos, etc.

Rogério Lavezzo propôs o presente cumprimento de sentença (fls. 

242-245) em face de Jean Carlo Arbid e Mapfre Vera Cruz Seguradora 

S/A, objetivando a satisfação da obrigação imposta aos requeridos na r. 

sentença de fls. 232-235. Anote-se nos autos e cadastre-se nos sistemas 

informatizados (se o caso, com a devida inversão dos polos).

1 - Assim, cumprido o disposto no artigo 524, do Código de Processo Civil, 

tratando-se de execução de título judicial (art. 523 do CPC), DETERMINO: 

INTIME-SE a parte executada na forma do §2, do art. 513, do CPC/20015, 

para pagar o débito (observar o demonstrativo de cálculo juntado à fl. 

245), no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de, sobre este, ser 

acrescida multa no percentual de 10% (dez por cento). Destaque-se, 

outrossim, que, no caso de pagamento parcial, a multa incidirá sobre o 

remanescente, em conformidade com o disposto no artigo 523, § 2º, do 

CPC.

2 - Em não havendo o pagamento, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE a parte 

exequente para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

planilha atualizada do débito contemplando a multa de 10% (dez por cento) 

e manifestar pelo que entender de direito.

3 – Após, façam os autos conclusos.

Colíder, 22 de novembro de 2018.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 98900 Nr: 1406-90.2016.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACIRA TIBURCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ERCÍLIA COTRIM 

GARCIA STROPA - OAB:8048

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 1406-90.2016.811.0009

Código nº: 98900

Vistos, etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposta por Jacira Tiburcio, contra 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

Intimada, a Autarquia executada manifestou (fl. 104) concordância com o 

cálculo da parte exequente.

Em seguida, expedidos os respectivos ofícios requisitórios, aportaram aos 

autos (fls. 108-109), ofícios oriundo da Coordenadoria de Execução 

Judicial – COREJ, do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, informando o 

depósito de valores (cumprimento da obrigação) a título de honorários 

sucumbenciais e, também, das parcelas de benefício ora cobradas.

Vieram os autos conclusos.

É o relato do necessário.

Decido.

1 - Dispõe o artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)
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II - a obrigação for satisfeita;

Assim, diante do pagamento da obrigação por parte da executada, 

conforme fls. 108-109, a extinção do feito é medida que se impõe.

Ex positis, JULGO E DECLARO EXTINTO o presente processo, com 

fundamento no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil, 

considerando que foi satisfeita totalmente a obrigação.

Sem custas.

2 - Destarte, EXPEÇA-SE alvará de levantamento dos valores depositados 

nas contas indicadas nos Ofícios de fls. 108-109, observando dados 

bancários indicados pelo exequente à fl. 101.

CUMPRA-SE o que dispõe o §3º, do art. 450, da CNGC “O juiz deverá dar 

ciência da decisão ou despacho que autorizar a liberação, total ou parcial, 

de depósito judicial à parte vencedora ou ao seu sucessor, se possível, 

através de qualquer meio de comunicação”.

INTIME-SE a exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, pugnar o que 

de direito.

3 - Decorrido o prazo do item “2” sem requerimentos e certificado o 

trânsito em julgado, determino o imediato ARQUIVAMENTO do feito com as 

baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Colíder/MT, 24 de novembro de 2018.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 58727 Nr: 350-61.2012.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES PESSOA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:54275/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 350-61.2012.811.0009Código nº: 58727Vistos, etc.Trata-se de 

Cumprimento de Sentença proposta por Maria de Lourdes Pessoa, contra 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS..Decido.1 - Dispõe o artigo 924, 

inciso II, do Novo Código de Processo Civil:Art. 924. Extingue-se a 

execução quando:(...)II - a obrigação for satisfeita;Assim, diante do 

pagamento da obrigação por parte da executada, conforme fls. 113-114, a 

extinção do feito é medida que se impõe.Ex positis, JULGO E DECLARO 

EXTINTO o presente processo, com fundamento no artigo 924, inciso II do 

Código de Processo Civil, considerando que foi satisfeita totalmente a 

obrigação.Sem custas.2 - Destarte, EXPEÇA-SE alvará de levantamento 

dos valores depositados nas contas indicadas nos Ofícios de fls. 

113-114, observando dados bancários indicados pelo exequente à fl. 

115.CUMPRA-SE o que dispõe o §3º, do art. 450, da CNGC “O juiz deverá 

dar ciência da decisão ou despacho que autorizar a liberação, total ou 

parcial, de depósito judicial à parte vencedora ou ao seu sucessor, se 

possível, através de qualquer meio de comunicação”.INTIME-SE a 

exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, pugnar o que de direito.3 - 

Decorrido o prazo do item “2” sem requerimentos e certificado o trânsito 

em julgado, determino o imediato ARQUIVAMENTO do feito com as baixas 

e anotações de estilo.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Colíder/MT, 25 de 

novembro de 2018.Giselda Regina Sobreira de Oliveira AndradeJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 25879 Nr: 2253-49.2003.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CACILDA APARECIDA FELIX

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL FRANCISCO DA SILVA 

- OAB:3529-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 2253-49.2003.811.0009Código nº: 25879Vistos, etc.Trata-se de 

Cumprimento de Sentença proposto por Cacilda Aparecida Felix, contra 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS[...]É o relato do 

necessário.Decido.1 - Dispõe o artigo 924, inciso II, do Novo Código de 

Processo Civil:Art. 924. Extingue-se a execução quando:(...)II - a 

obrigação for satisfeita;Assim, diante do pagamento da obrigação por 

parte da executada, conforme fls. 229-230, a extinção do feito é medida 

que se impõe.Ex positis, JULGO E DECLARO EXTINTO o presente 

processo, com fundamento no artigo 924, inciso II do Código de Processo 

Civil, considerando que foi satisfeita totalmente a obrigação.Sem custas.2 

- Destarte, EXPEÇA-SE alvará de levantamento dos valores depositados 

nas contas indicadas nos Ofícios de fls. 229-230, observando dados 

bancários indicados pela parte exequente à fl. 228.CUMPRA-SE o que 

dispõe o §3º, do art. 450, da CNGC “O juiz deverá dar ciência da decisão 

ou despacho que autorizar a liberação, total ou parcial, de depósito judicial 

à parte vencedora ou ao seu sucessor, se possível, através de qualquer 

meio de comunicação”.INTIME-SE a exequente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, pugnar o que de direito.3 - Decorrido o prazo do item “2” 

sem requerimentos e certificado o trânsito em julgado, determino o imediato 

ARQUIVAMENTO do feito com as baixas e anotações de 

estilo.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Colíder/MT, 25 de novembro de 

2018.Giselda Regina Sobreira de Oliveira AndradeJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 98639 Nr: 1221-52.2016.811.0009

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

GERÊNCIA EXECUTIVA DO INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORACI DE FÁTIMA MENDES CERNEK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DILSON FERREIRA PEDROSA 

FILHO - OAB:5416

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVIO LUIS TIETZ - 

OAB:7809/MT

 Autos n.: 1221-52.2016.811.0009.

Código Apolo nº: 98639.

 Vistos, etc.

Ante o trânsito em julgado, devidamente certificado à fl. 28, inexistindo 

pendências, ARQUIVE-SE o presente feito com as cautelas de praxe.

 Às providências.

Colíder, 25 de novembro de 2018.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 97033 Nr: 115-55.2016.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIRIAN CONTINI FRAGOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO LUIS TIETZ - 

OAB:7809/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 115-55.2016.811.0009

Código nº: 97033

Vistos, etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposta por Mirian Contini 

Fragoso, contra Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

Intimada, a Autarquia executada manifestou (fl. 103) concordância com o 

cálculo da parte exequente.

Em seguida, expedidos os respectivos ofícios requisitórios, aportaram aos 

autos (fls. 109-110), ofícios oriundos da Coordenadoria de Execução 

Judicial – COREJ, do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, informando o 

depósito de valores (cumprimento da obrigação) a título de honorários 

sucumbenciais e, também, das parcelas de benefício ora cobradas.

Vieram os autos conclusos.

É o relato do necessário.

Decido.

1 - Dispõe o artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)
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II - a obrigação for satisfeita;

Assim, diante do pagamento da obrigação por parte da executada, 

conforme fls. 109-110, a extinção do feito é medida que se impõe.

Ex positis, JULGO E DECLARO EXTINTO o presente processo, com 

fundamento no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil, 

considerando que foi satisfeita totalmente a obrigação.

Sem custas.

2 - Destarte, EXPEÇA-SE alvará de levantamento dos valores depositados 

nas contas indicadas nos Ofícios de fls. 109-110, observando dados 

bancários indicados pela parte exequente à fl. 108.

CUMPRA-SE o que dispõe o §3º, do art. 450, da CNGC “O juiz deverá dar 

ciência da decisão ou despacho que autorizar a liberação, total ou parcial, 

de depósito judicial à parte vencedora ou ao seu sucessor, se possível, 

através de qualquer meio de comunicação”.

INTIME-SE a exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, pugnar o que 

de direito.

3 - Decorrido o prazo do item “2” sem requerimentos e certificado o 

trânsito em julgado, determino o imediato ARQUIVAMENTO do feito com as 

baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Colíder/MT, 25 de novembro de 2018.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 85545 Nr: 2941-59.2013.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FÁTIMA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CILSO PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:OAB/MT- 20.430, ISMAILI DE OLIVEIRA DONASSAN - 

OAB:16.045/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 2941-59.2013.811.0009

Código nº: 85545

Vistos, etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposta por Maria de Fátima do 

Nascimento, contra Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

Intimada, a Autarquia executada manifestou (fl. 112) concordância com o 

cálculo da parte exequente.

Em seguida, expedidos os respectivos ofícios requisitórios, aportaram aos 

autos (fls. 116-117), ofícios oriundos da Coordenadoria de Execução 

Judicial – COREJ, do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, informando o 

depósito de valores (cumprimento da obrigação) a título de honorários 

sucumbenciais e, também, das parcelas de benefício ora cobradas.

Vieram os autos conclusos.

É o relato do necessário.

Decido.

1 - Dispõe o artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)

II - a obrigação for satisfeita;

Assim, diante do pagamento da obrigação por parte da executada, 

conforme fls. 116-117, a extinção do feito é medida que se impõe.

Ex positis, JULGO E DECLARO EXTINTO o presente processo, com 

fundamento no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil, 

considerando que foi satisfeita totalmente a obrigação.

Sem custas.

2 - Destarte, EXPEÇA-SE alvará de levantamento dos valores depositados 

nas contas indicadas nos Ofícios de fls. 116-117, observando dados 

bancários indicados pela parte exequente à fl. 108.

CUMPRA-SE o que dispõe o §3º, do art. 450, da CNGC “O juiz deverá dar 

ciência da decisão ou despacho que autorizar a liberação, total ou parcial, 

de depósito judicial à parte vencedora ou ao seu sucessor, se possível, 

através de qualquer meio de comunicação”.

INTIME-SE a exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, pugnar o que 

de direito.

3 - Decorrido o prazo do item “2” sem requerimentos e certificado o 

trânsito em julgado, determino o imediato ARQUIVAMENTO do feito com as 

baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Colíder/MT, 25 de novembro de 2018.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 58894 Nr: 516-93.2012.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUELI DANIEL LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT, ZILÁUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 516-93.2012.811.0009.

Código Apolo nº: 58894.

Vistos, etc.

Trata-se de “Ação de Execução de Título Extrajudicial” ajuizada por 

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Norte 

Mato-grossense – Sicredi Norte/T, em face de Sueli Daniel Lopes, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

A inicial fora recebida ao à fl.52.

 Entre um ato e outro, as partes se compuseram amigavelmente às fls. 

78-80, requerendo a homologação do acordo, com a consequente 

suspensão do processo até o efetivo cumprimento das obrigações nele 

assumidas.

 É o relatório do necessário.

DECIDO.

Como se vê às fls. 78-80, as partes transigiram quanto aos valores 

devidos pela executada, objeto da presente execução, de modo que sua 

homologação é medida que se impõe.

 Assim, HOMOLOGO o acordo colacionado às fls. 78-80, e, por 

consequência, SUSPENDO o presente feito até o dia 30/02/2020, data da 

última parcela, com fulcro no art. 922 do CPC.

 Por fim, após decorrido o prazo, abra-se vistas ao exequente para que 

informe acerca do pagamento integral ou não da dívida.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

Colíder/MT, 26 de novembro de 2018.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 51921 Nr: 2623-18.2009.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES DOS SANTOS, JOÃO CARDOSO 

DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAINE MATCHIL MACHADO 

DA SILVA - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 2623-18.2009.811.0009.

Código Apolo nº: 51921.

Vistos, etc.

1 - Tendo em vista os documentos colacionados às fls. 146-147, 

EXPEÇA-SE o competente alvará para levantamento dos valores ali 

indicados, observando a conta corrente a ser indicada pela exequente.

2 – Intime-se a parte exequente para manifestar pelo que entender de 

direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

3 – Decorrido o prazo do item “2” e inexistindo pedidos, aguarde-se o 

pagamento do precatório expedido à fl. 143.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Colíder/MT, 26 de novembro de 2018.

 Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 46415 Nr: 224-50.2008.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRT, SEBASTIÃO TEIXEIRA MATIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON FRANCISCO DONINI - 

OAB:8406/MT, MANOEL FRANCISCO DA SILVA - OAB:3529-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 224-50.2008.811.0009Código nº: 46415Vistos, etc.Trata-se de 

Cumprimento de Sentença proposto por Franciele Reverse Teixeira, 

representada por seu genitor, Sebastião Teixeira Matias, contra Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS[...]É o relato do necessário.Decido.1 - 

Dispõe o artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil:Art. 924. 

Extingue-se a execução quando:(...)II - a obrigação for satisfeita;Assim, 

diante do pagamento da obrigação por parte da executada, conforme fls. 

188-189 e 194, a extinção do feito é medida que se impõe.Ex positis, 

JULGO E DECLARO EXTINTO o presente processo, com fundamento no 

artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil, considerando que foi 

satisfeita totalmente a obrigação.Sem custas.2 - Destarte, EXPEÇA-SE 

alvará de levantamento dos valores depositados na conta indicada no 

Ofício de fl. 194, observando dados bancários indicados pela parte 

exequente à fl. 181.INTIME-SE a exequente para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, pugnar o que de direito.3 - Decorrido o prazo do item “2” sem 

requerimentos e certificado o trânsito em julgado, determino o imediato 

ARQUIVAMENTO do feito com as baixas e anotações de 

estilo.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Colíder/MT, 26 de novembro de 

2018.Giselda Regina Sobreira de Oliveira AndradeJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 50237 Nr: 948-20.2009.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DE FREITAS 

RODRIGUES - OAB:12424-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 948-20.2009.811.0009Código nº: 50237(...), JULGO E 

DECLARO EXTINTO o presente o cumprimento de sentença de fls. 

370-373, com fundamento no artigo 924, inciso II do Código de Processo 

Civil, considerando que foi satisfeita totalmente a obrigação.Sem custas.2 

- EXPEÇA-SE alvará de levantamento dos valores depositados nas contas 

indicadas nos Ofícios de fls. 403-404, observando dados bancários 

indicados pela parte exequente à fl. 399 verso.INTIME-SE a exequente 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, pugnar o que de direito.3 – Ante o 

pedido de cumprimento de sentença acostado às fls. 400-402, com a 

remessa dos autos, INTIME-SE a Fazenda Pública, na pessoa de seu 

representante legal para, querendo, apresentar impugnação à execução, 

nos próprios autos, no prazo de 30 (trinta dias), ou concordar com o 

cálculo apresentado pelo exequente, na forma do artigo 535 do Código de 

Processo Civil, sob pena de ser acrescido honorários advocatícios no 

importe de 10% sobre o valor do débito, na forma do § 1º do artigo 523 do 

NCPC. 3.1 - Interposta impugnação, CERTIFIQUE-SE acerca da 

tempestividade e, independentemente de novo despacho, intime-se a parte 

exequente para se manifestar, no prazo de 15 dias. Após, façam os autos 

conclusos.3.2 - Se decorrer o prazo legal sem interposição da 

impugnação sobredita, CERTIFIQUE-SE e REQUISITE-SE o pagamento por 

meio de Ofício de Requisição de Pequeno Valor à autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo, cujo adimplemento deverá 

ser realizado no prazo de 02 meses, contados da entrega da requisição, 

mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência 

do exequente (art. 535, §3º, inciso II, do NCPC), sob as penas da lei.3.3 - 

Não sendo o caso do item “3.2”, EXPEÇA-SE, por intermédio do presidente 

do tribunal competente, precatório em favor do exequente, observando-se 

o disposto na Constituição Federal (art. 535, §3º, inciso I, do 

NCPC).Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Colíder/MT, 26 de novembro de 

2018.Giselda Regina Sobreira de Oliveira AndradeJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 32057 Nr: 2682-79.2004.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CREUZA PEAZENTINI DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAINE MATCHIL MACHADO 

DA SILVA - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 1657-26.2007.811.0009.

Código Apolo nº: 44794.

Vistos, etc.

1 – Tendo em vista os documentos colacionados às fls. 209-210, 

EXPEÇA-SE o competente alvará para levantamento dos valores ali 

indicados, observando a conta corrente indicada à fl. 208.

2 – Intime-se a parte exequente para manifestar pelo que entender de 

direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

3 - Decorrido o prazo do item “2” e inexistindo pedidos, aguarde-se o 

pagamento do RPV expedido à fl. 204.

 Sirva a presente como mandado e ofício, no que couber.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Colíder/MT, 27 de novembro de 2018.

 Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 44794 Nr: 1657-26.2007.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA ALICE COSTA DE ARAÚJO, LOURDES COSTA 

ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAINE MATCHIL MACHADO 

DA SILVA - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 1657-26.2007.811.0009.

Código Apolo nº: 44794.

Vistos, etc.

1 – Tendo em vista os documentos colacionados às fls. 209-210, 

EXPEÇA-SE o competente alvará para levantamento dos valores ali 

indicados, observando a conta corrente indicada à fl. 208.

2 – Intime-se a parte exequente para manifestar pelo que entender de 

direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

3 - Decorrido o prazo do item “2” e inexistindo pedidos, aguarde-se o 

pagamento do RPV expedido à fl. 204.

 Sirva a presente como mandado e ofício, no que couber.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Colíder/MT, 27 de novembro de 2018.

 Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 81975 Nr: 2977-38.2012.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:54275/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 2977-38.2012.811.0009.

Código Apolo nº: 81975.

Vistos, etc.

1 – Tendo em vista os documentos colacionados às fls. 101-102, 
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EXPEÇA-SE o competente alvará para levantamento dos valores ali 

indicados, observando a conta corrente indicada à fl. 98.

2 – Intime-se a parte exequente para manifestar pelo que entender de 

direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

3 – Ante o teor da certidão de fl. 95 e manifestação de fl. 99-100, 

EXPEÇA-SE o competente Ofício requisitório referente ao crédito do 

exequente, Pedro Martins, a título de parcelas de benefício não recebidas, 

observando a r. decisão de fl. 89.

Sirva a presente como mandado e ofício, no que couber.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Colíder/MT, 27 de novembro de 2018.

 Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 31919 Nr: 2588-34.2004.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA NUNES DA SILVA BIET

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO DE ABREU - 

OAB:MT3.114 PR21.71, DEISE JUSSARA ALVES - OAB:MT 17.867/0, 

EDUARDO MOREIRA DE OLIVEIRA SILVA - OAB:MT 22.577/O, Luiz 

Soares Leandro - OAB:101959/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 2588-34.2004.811.0009.

Código Apolo nº: 31919.

Vistos, etc.

1 – Ante o instrumento de substabelecimento de fl. 142, defiro o pedido de 

fl. 270, para levantamento exclusivo do valor indicado no Ofício de fl. 268.

 EXPEÇA-SE o competente alvará para levantamento dos valores ali 

indicados, observando a conta corrente indicada à fl. 270.

2 – No tocante ao credito da autora, Maria Nunes da Silva, depositado nos 

autos e indicados à fl. 267, EXPEÇA-SE o competente alvará para seu 

levantamento, observando a conta corrente a ser indicada pelo advogado 

constituído à fl. 260 e, caso seja de sua titularidade, atentar-se aos 

poderes indicados na competente procuração.

CUMPRA-SE o que dispõe o §3º, do art. 450, da CNGC “O juiz deverá dar 

ciência da decisão ou despacho que autorizar a liberação, total ou parcial, 

de depósito judicial à parte vencedora ou ao seu sucessor, se possível, 

através de qualquer meio de comunicação”.

3 – Sem prejuízo, defiro o pedido de habilitação do advogado às fls. 

257-259. Razão pela qual, proceda-se a Secretaria com a devida 

anotação na capa dos autos e no Sistema Apolo.

4 - Intime-se a parte exequente para manifestar pelo que entender de 

direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

5 – Decorrido o prazo sem requerimentos e inexistindo pendências, após 

certificado o trânsito em julgado da r. sentença de fl. 208, ARQUIVE-SE o 

presente feito.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Colíder/MT, 27 de novembro de 2018.

 Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 4333 Nr: 1218-83.2005.811.0009

 AÇÃO: Insolvência Civil->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELY RODRIGUES, GERALDO ANTONIO FUHR, CLAUDIO 

DA SILVA, JAIRO MACEDO DE OLIVEIRA, IOLANDA MARINO DA SILVA, 

APARECIDA GUIMARO DA SILVA, DORIVAL LORCA, OTAVIO SAUGO, 

ESTER ANGELA BRAUN MONTRESOR, ELIZABETE MENDONÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ DOMINGOS DA SILVEIRA, RODINEY 

DOMINGOS DA SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADMAR AGOSTINI MÂNICA - 

OAB:MT-3560, Ceslau Stobienia Chrostowski - OAB:MT-3317-B, 

DONIZETH PEREIRA DE PAULA - OAB:3229/MT, JOSE ROBERTO ALVIM 

- OAB:MT-3285, Lourival de Oliveira - OAB:MT 3548-A, MANOEL 

FRANCISCO DA SILVA - OAB:3529-A/MT, NEUMA TEREZINHA 

PORPORATTI CIELO - OAB:MT-3598-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO DE ABREU - 

OAB:MT3.114 PR21.71

 Autos nº: 128-83.2005.811.0009.

Código Apolo nº: 4333.

 Vistos, etc.

1) Diante da manifestação de fls.463, REMETAM-SE os autos à contadoria 

deste juízo a fim de que atualize monetariamente os créditos habilitados, 

tendo como termo inicial de incidência da correção monetária a contar da 

data da propositura da habilitação, até a data da prolação da sentença que 

decretou a insolvência civil (fl. 36) e posteriormente os transformem em 

percentuais por credores habilitados.

2) Após, INTIMEM-SE o administrador, o curador especial e os credores 

habilitados para que se manifestem em relação à planilha de que se trata o 

item anterior, valendo o silêncio como concordância dos cálculos 

apresentados, bem como para tomarem as providências que entenderem 

pertinentes quanto ao decurso de prazo dos cedentes de cumprimento do 

item 14, da decisão de fl. 378.

3) Com o decurso do prazo, com ou sem manifestação, venham os autos 

conclusos para a homologação da planilha e determinação das 

providências finais constantes na decisão de fl. 430-432.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE.

Colíder, 28 de novembro de 2018.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 86110 Nr: 3511-45.2013.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HIRAN ANDREAZZA SALES - ME., HIRAN ANDREAZZA 

SALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PALOMA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E 

MATERIAIS, FIAT AUTOMÓVEIS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DE FREITAS 

RODRIGUES - OAB:12424-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELMO DA SILVA 

EMERECIANO. - OAB:OAB/SP 91916, ANDRÉ ROCHA RIBEIRO - 

OAB:MG130935, ANDREYA MONTI OSORIO BUSTAMANTE - OAB:MT 

12605, DANIEL SANTOS SETTE CÂMARA - OAB:MG108.077, ÉRICA 

CARVALHO SANTOS NUNES DA SILVA - OAB:RJ 175.081, FELIPE 

GAZOLA VIEIRA MARQUES - OAB:MT/ 16.846-A, HUGO SILVA 

ARAÚJO - OAB:RJ 180.260, LUIZ FLAVIO VALLE BASTOS - 

OAB:RJ158426, ROBERTA ESPINHA CORREA - OAB:MG50.342, Samuel 

de Campos Widal Filho - OAB:7197-B/MT, SERGIO SANTOS SETTE 

CÂMARA - OAB:MG 51.452, THAYNÁ BARROS FRISSO - OAB:RJ. 

174.672

 Autos nº: 3511-45.2013.811.0009.

Código Apolo nº: 86110.

 Vistos, etc.

1) As circunstâncias da causa evidenciam ser improvável a transação. 

Assim, sem prejuízo de tentativa de conciliação no início da audiência de 

instrução e julgamento (artigo 359 do CPC), passo a sanear o processo 

desde logo, nos termos do artigo 357, CPC.

2) Não há questões processuais pendentes a serem decididas, uma vez 

que as partes estão bem representadas e não há qualquer nulidade a ser 

sanada, razão pela qual, DOU POR SANEADO O PROCESSO, passando à 

organização de sua instrução.

3) No que tange a prova pericial, compulsando os autos, verifica-se que 

não se mostra útil sua produção, porquanto transcorridos mais de 5 anos 

desde o evento em tese danoso, a verificação pelo perito de uma situação 

pretérita e que já se modificou se torna impraticável.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO QUE POSTERIORMENTE 

PEGOU FOGO. ALEGAÇÃO DE DEFEITO OCULTO. IMPOSSIBILIDADE DE SE 

INVERTER O ÔNUS PROBATÓRIO, ANTE A AUSÊNCIA DE 

VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DO AUTOR E AUSÊNCIA DE 

HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DO AUTOR PARA PRODUÇÃO DA PROVA 

PERICIAL. PERÍCIA TÉCNICA QUE SOMENTE NÃO FOI REALIZADA POR 

CULPA DO AUTOR, QUE ENTREGOU O BEM A SEGURADORA SEM ANTES 
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REALIZAR ANTECIPAÇÃO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. PROVA 

IMPRATICÁVEL PARA VERIFICAR SITUAÇÃO PRETÉRITA QUE JÁ SE 

MODIFICOU. EXEGESE DO ART. 464, III, CPC. NEXO CAUSAL ENTRE OS 

DANOS E ATO DOS RÉUS NÃO DEMONSTRADO. INDENIZAÇÃO 

INDEVIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. SENTENÇA 

MANTIDA. APELO IMPROVIDO. (Apelação nº 1032139-63.2015.8.26.0001, 

32ª Câmara de Direito Privado do TJSP, Rel. Ruy Coppola. j. 17.10.2017).

 Desse modo, com fundamento no art. 464, §1º, inciso III, do CPC/2015, 

INDEFIRO a produção de prova pericial pleiteada pela autora e pela 

requerida, às fls. 130 e 135, respectivamente.

4) Por outro lado, DEFIRO a produção de prova testemunhal e depoimento 

pessoal dos requeridos, conforme pleiteado pelo autor à fl. 130, item “a” e 

“b”.

 5) A par disso, consoante o disposto no artigo 357, inciso IV do NCPC, 

FIXO como pontos controvertidos: a) A existência de responsabilidade 

pelas requeridas; b) A ocorrência de danos morais sofridos pelo 

requerente.

6) DESIGNO audiência de instrução para o dia 06 de fevereiro de 2019, às 

13h30min, devendo as partes, caso queiram, apresentar rol de 

testemunhas, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão a 

serem intimadas, nos termos do caput do artigo 455, do CPC, ou seja, por 

intermédio do advogado da parte interessada (devendo a Secretaria desta 

Vara providenciar as intimações das testemunhas arroladas, 

independentemente de novo despacho, caso ocorram as hipóteses do art. 

455, § 4º, do CPC, salvo a hipótese do inciso II, a saber: necessidade que 

deverá ser devidamente demonstrada pela parte ao juiz).

INTIME-SE. Às providências.

Colíder, 14 de novembro de 2018.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 50516 Nr: 1235-80.2009.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANILDO JOSÉ DA SILVA, CARMELINDA TEGANHI DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAINE MATCHIL MACHADO 

DA SILVA - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 1235-80.2009.811.0009Código nº: 50516Vistos, etc.(..)Às fls. 

160-161, foram expedidos alvará de levantamento dos valores 

depositados (fl. 151-152) em favor da exequente Carmelinda a título de 

benefícios atrasados e os honorários daí provenientes em favor de sua 

advogada.Às fls. 165-166, aportaram aos autos, ofícios oriundo da 

Coordenadoria de Execução Judicial – COREJ, do Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região, informando o depósito de valores (cumprimento da 

obrigação) referentes a cota parte de Anildo José da Silva e, também, os 

honorários sucumbenciais oriundos dessa cota parteEm seguida, às fls. 

168-169, a parte exequente manifestou pugnando pelo seu levantamento. 

Vieram os autos conclusos.É o relato do necessário.Decido.1 - 

EXPEÇA-SE alvará de levantamento dos valores depositados nas contas 

indicadas nos Ofício de fls. 165-166, observando dados bancários 

indicados pelo exequente às fls. 168-169.CUMPRA-SE o que dispõe o §3º, 

do art. 450, da CNGC “O juiz deverá dar ciência da decisão ou despacho 

que autorizar a liberação, total ou parcial, de depósito judicial à parte 

vencedora ou ao seu sucessor, se possível, através de qualquer meio de 

comunicação”.INTIME-SE o exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

pugnar o que de direito.2 - Decorrido o prazo sem requerimentos e 

certificado o trânsito em julgado da sentença de fls. 137, determino o 

imediato ARQUIVAMENTO do feito com as baixas e anotações de 

estilo.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Colíder/MT, 21 de novembro de 

2018.Giselda Regina Sobreira de Oliveira AndradeJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 88051 Nr: 1349-43.2014.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DARCI LUIZ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUANDA MAGAZINE, SERASA EXPIRIAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:MT 12613 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:MT/ 14.992-A, SILVIO EDUARDO POLIDÓRIO 

- OAB:13.968/MT

 Portanto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido do requerente para 

DECLARAR a inexistência do débito inscrito no cadastro de proteção ao 

crédito em nome do requerente, referente ao débito indicado pela parte 

requerida.CONFIRMO a antecipação dos efeitos da tutela concedida à fl. 

23A-27A.Em face da sucumbência recíproca, deverão as requeridas 

arcar com 50% das custas processais e o requerente com os 50% 

restantes, sendo os honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o 

valor da causa, conforme art. 85, § 2º do NCPC, a serem pagos na mesma 

proporção referente às custas. Nesse passo, entretanto, SUSPENDO a 

sua exigibilidade quanto à parte requerente, nos termos do §3º, art. 98 do 

NCPC, por ser beneficiária da Justiça Gratuita, na forma da lei. Interposto 

recurso de apelação, independentemente de análise dos requisitos de 

admissibilidade da insurgência, nos termos dos arts. 994 a 1.014 do CPC, 

INTIME-SE para as contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, 

subam os autos sem demora ao E. Tribunal de Justiça, com as nossas 

homenagens.Preclusas as vias recursais, o que deverá ser certificado, 

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações devidas, se nada for 

requerido em 15 dias.Publ ique-se. Registre-se.  Int ime-se. 

Cumpra-se.Colíder, 21 de novembro de 2018.Giselda Regina Sobreira de 

Oliveira AndradeJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 90170 Nr: 3108-42.2014.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS BACHIEGA, SUELI LIMA 

GALADINOVIC BACHIEGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT 19.081-a, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:MG - 44.698

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 3108-42.2014.811.0009.

Código Apolo nº: 90170.

 Vistos, etc.

 Ante o teor da certidão de fl. 44, INTIME-SE o exequente para depositar os 

respectivos valores de diligência do Oficial de Justiça e, após, cumpra-se 

o item “5” da r. decisão de fl. 30.

Às providências.

 Colíder/MT, 21 de novembro de 2018.

 Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 97251 Nr: 262-81.2016.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUILHERME PEREIRA DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

GERÊNCIA EXECUTIVA DO INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:MT 15848, RICARDO ZEFERINO PEREIRA - OAB:12491-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 262-81.2016.811.0009.Código Apolo n. 97251.Vistos, etc.(..). 

Somando o total trabalhado pela autora em ambas as atividades (urbana e 

rural), chega-se ao montante superior 20 (vinte) anos, sendo, portanto, 

devida a aposentadoria híbrida ao autor".Desta feita, caso a parte entenda 

necessário a indicação da data de início e fim da atividade rural, poderá 

obtê-los mediante interposição do recurso adequado para que passe a 

constar na r. sentença. Outrossim, impende salientar que, o fato de a 

sentença deste juízo não se estruturar da forma como pretende a 

sobredita Agência Previdenciária, não é fundamento para que descumpra 

uma Ordem Judicial de implantação do benefício, como vem ocorrendo 

diariamente em outras decisões. Portanto, OFICIE-SE o INSS – APSADJ – 
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Agência da Previdência Social de Atendimento à Demandas Judiciais, para 

que proceda com a implantação do benefício concedido à parte autora, ou, 

comprove nos autos que assim já tenha feito, no prazo de 05 dias, sob 

pena de incurso em crime de improbidade administrativa, além de possível 

responsabilização cível. Sintetizo os dados necessários para implantação 

do benefício:Número do CPF: 389.287.369-00Nome da Mãe: Flauzina 

Espindula da Cruz.Nome do segurado: Guilherme Pereira da 

Cruz.Endereço do segurado: Rua das Tulipas, nº 371, bairro Maria 

Antônia, Colíder/MT.Benefício concedido: Aposentadoria por Idade 

Híbrida.DIB: 08/09/2015 – data da entrada do requerimento administrativo 

(DER). Renda mensal atual: Salário de benefício. 2 – No mais, cumpra-se 

as determinações remanescentes da r. sentença de fls. 

73-79.INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.Às providências. Colíder/MT, 21 de 

novembro de 2018.Giselda Regina Sobreira de Oliveira AndradeJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 93696 Nr: 1849-75.2015.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ DAMIÃO BARBOZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO RICARDO ALVES - 

OAB:15.523/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 1849-75.2015.811.0009

Código nº: 93696

Vistos, etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposta por José Damião Barboza, 

contra Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

Intimada, a Autarquia executada manifestou (fl. 98) concordância com o 

cálculo da parte exequente.

Em seguida, expedidos os respectivos ofícios requisitórios, aportaram aos 

autos (fls. 102-103), ofícios oriundo da Coordenadoria de Execução 

Judicial – COREJ, do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, informando o 

depósito de valores (cumprimento da obrigação) a título de honorários 

sucumbenciais e, também, das parcelas de benefício ora cobradas.

Vieram os autos conclusos.

É o relato do necessário.

Decido.

1 - Dispõe o artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)

II - a obrigação for satisfeita;

Assim, diante do pagamento da obrigação por parte da executada, 

conforme fls. 102-103, a extinção do feito é medida que se impõe.

Ex positis, JULGO E DECLARO EXTINTO o presente processo, com 

fundamento no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil, 

considerando que foi satisfeita totalmente a obrigação.

Sem custas.

2 - Destarte, EXPEÇA-SE alvará de levantamento dos valores depositados 

nas contas indicadas nos Ofícios de fls. 102-103, observando dados 

bancários indicados pelo exequente à fl. 91.

CUMPRA-SE o que dispõe o §3º, do art. 450, da CNGC “O juiz deverá dar 

ciência da decisão ou despacho que autorizar a liberação, total ou parcial, 

de depósito judicial à parte vencedora ou ao seu sucessor, se possível, 

através de qualquer meio de comunicação”.

INTIME-SE o exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, pugnar o que 

de direito.

3 - Decorrido o prazo do item “2” sem requerimentos e certificado o 

trânsito em julgado, determino o imediato ARQUIVAMENTO do feito com as 

baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Colíder/MT, 24 de novembro de 2018.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 85161 Nr: 2566-58.2013.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALAIR FELICIANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:54275/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, HOMOLOGO o cálculo de fls. 87 (crédito principal) e 

65-66 (honorários sucumbenciais), e, por consequência, DETERMINO a 

EXPEDIÇÃO de OFÍCIO Requisitório por intermédio do Excelentíssimo 

Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, atendendo os 

demais requisitos legais pertinentes.Com a juntada do RPV/Precatório, 

proceda-se a Secretaria de vara com a devida vinculação dos valores, e, 

em seguida INTIME-SE a parte exequente para manifestar pelo que 

entender de direito.Por fim, dispõe o § 7º do art. 85, do NCPC que “Não 

serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda 

Pública que enseje expedição de precatório, desde que não tenha sido 

impugnada”. Dessa feita, mutatis mutandis, DEIXO de fixar honorários 

advocatícios em favor do Procurador da Autarquia executada, uma vez 

que não houve resistência pelo exequente.Às providências.Colíder, 13 de 

novembro de 2018.Giselda Regina Sobreira de Oliveira AndradeJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 81587 Nr: 2670-84.2012.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIS RENATO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO LUIS TIETZ - 

OAB:7809/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 2670-84.2012.811.0009Código nº: 81587Vistos, etc.Trata-se de 

Cumprimento de Sentença proposta por Luis Renato da Silva, contra 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS[...]É o relato do 

necessário.Decido.1 - Dispõe o artigo 924, inciso II, do Novo Código de 

Processo Civil:Art. 924. Extingue-se a execução quando:(...)II - a 

obrigação for satisfeita;Assim, diante do pagamento da obrigação por 

parte da executada, conforme fls. 117-118, a extinção do feito é medida 

que se impõe.Ex positis, JULGO E DECLARO EXTINTO o presente 

processo, com fundamento no artigo 924, inciso II do Código de Processo 

Civil, considerando que foi satisfeita totalmente a obrigação.Sem custas.2 

- Destarte, EXPEÇA-SE alvará de levantamento dos valores depositados 

nas contas indicadas nos Ofícios de fls. 117-118, observando dados 

bancários indicados pela parte exequente à fl. 116.CUMPRA-SE o que 

dispõe o §3º, do art. 450, da CNGC “O juiz deverá dar ciência da decisão 

ou despacho que autorizar a liberação, total ou parcial, de depósito judicial 

à parte vencedora ou ao seu sucessor, se possível, através de qualquer 

meio de comunicação”.INTIME-SE a exequente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, pugnar o que de direito.3 - Decorrido o prazo do item “2” 

sem requerimentos e certificado o trânsito em julgado, determino o imediato 

ARQUIVAMENTO do feito com as baixas e anotações de 

estilo.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Colíder/MT, 25 de novembro de 

2018.Giselda Regina Sobreira de Oliveira AndradeJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 80785 Nr: 1808-16.2012.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HERMENEGILDO ACOSTA MONTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:MT 12613 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 1808-16.2012.811.0009

Código nº: 80785

Vistos, etc.
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Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por Hermenegildo Acosta 

Monte, contra Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

Intimada, a Autarquia executada manifestou (fl. 171) concordância com o 

cálculo apresentado pelo exequente.

Em seguida, expedidos os respectivos ofícios requisitórios (fls. 173-174), 

aportaram aos autos (fls. 176-177), ofícios oriundos da Coordenadoria de 

Execução Judicial – COREJ, do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

informando o depósito de valores (cumprimento da obrigação) a título de 

honorários sucumbenciais e, também, das parcelas de benefício vencidas 

ora cobradas.

Vieram os autos conclusos.

É o relato do necessário.

Decido.

1 - Dispõe o artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)

II - a obrigação for satisfeita;

Assim, diante do pagamento da obrigação por parte da executada, 

conforme fls. 176-177, a extinção do feito é medida que se impõe.

Ex positis, JULGO E DECLARO EXTINTO o presente processo, com 

fundamento no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil, 

considerando que foi satisfeita totalmente a obrigação.

Sem custas.

2 - Destarte, EXPEÇA-SE alvará de levantamento dos valores depositados 

nas contas indicadas nos Ofícios de fls. 176-177, observando dados 

bancários a serem indicados pela parte exequente.

CUMPRA-SE o que dispõe o §3º, do art. 450, da CNGC “O juiz deverá dar 

ciência da decisão ou despacho que autorizar a liberação, total ou parcial, 

de depósito judicial à parte vencedora ou ao seu sucessor, se possível, 

através de qualquer meio de comunicação”.

INTIME-SE a exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, pugnar o que 

de direito.

3 - Decorrido o prazo do item “2” sem requerimentos e certificado o 

trânsito em julgado, determino o imediato ARQUIVAMENTO do feito com as 

baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Colíder/MT, 25 de novembro de 2018.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 53381 Nr: 820-63.2010.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAIR LOPES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DE FREITAS 

RODRIGUES - OAB:12424-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 820-63.2010.811.0009Código nº: 53381Vistos, etc.Trata-se de 

Cumprimento de Sentença proposto por Nair Lopes Ferreira, contra 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS[...]É o relato do 

necessário.Decido.1 - Dispõe o artigo 924, inciso II, do Novo Código de 

Processo Civil:Art. 924. Extingue-se a execução quando:(...)II - a 

obrigação for satisfeita;Assim, diante do pagamento da obrigação por 

parte da executada, conforme fls. 137-138, a extinção do feito é medida 

que se impõe.Ex positis, JULGO E DECLARO EXTINTO o presente 

processo, com fundamento no artigo 924, inciso II do Código de Processo 

Civil, considerando que foi satisfeita totalmente a obrigação.Sem custas.2 

- Destarte, EXPEÇA-SE alvará de levantamento dos valores depositados 

nas contas indicadas nos Ofícios de fls. 137-138, observando dados 

bancários indicados pela parte exequente à fl. 136 verso.CUMPRA-SE o 

que dispõe o §3º, do art. 450, da CNGC “O juiz deverá dar ciência da 

decisão ou despacho que autorizar a liberação, total ou parcial, de 

depósito judicial à parte vencedora ou ao seu sucessor, se possível, 

através de qualquer meio de comunicação”.INTIME-SE a exequente para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, pugnar o que de direito.3 - Decorrido o 

prazo do item “2” sem requerimentos e certificado o trânsito em julgado, 

determino o imediato ARQUIVAMENTO do feito com as baixas e anotações 

de estilo.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Colíder/MT, 25 de novembro de 

2018.Giselda Regina Sobreira de Oliveira AndradeJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 88928 Nr: 2046-64.2014.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDO NONATO CARVALHO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILSON GOULART - 

OAB:18669/O - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 2046-64.2014.811.0009

Código nº: 88928

Vistos, etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposta por Raimundo Nonato 

Carvalho da Silva, contra Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

Intimada, a Autarquia executada manifestou (fl. 90) concordância com o 

cálculo apresentado pelo exequente.

Em seguida, expedidos os respectivos ofícios requisitórios (fls. 93-94), 

aportaram aos autos (fls. 97-98), ofícios oriundos da Coordenadoria de 

Execução Judicial – COREJ, do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

informando o depósito de valores (cumprimento da obrigação) a título de 

honorários sucumbenciais e, também, das parcelas de benefício vencidas 

ora cobradas.

Vieram os autos conclusos.

É o relato do necessário.

Decido.

1 - Dispõe o artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)

II - a obrigação for satisfeita;

Assim, diante do pagamento da obrigação por parte da executada, 

conforme fls. 97-98, a extinção do feito é medida que se impõe.

Ex positis, JULGO E DECLARO EXTINTO o presente processo, com 

fundamento no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil, 

considerando que foi satisfeita totalmente a obrigação.

Sem custas.

2 - Destarte, EXPEÇA-SE alvará de levantamento dos valores depositados 

nas contas indicadas nos Ofícios de fls. 97-98, observando dados 

bancários indicados pela parte exequente à fl. 96.

CUMPRA-SE o que dispõe o §3º, do art. 450, da CNGC “O juiz deverá dar 

ciência da decisão ou despacho que autorizar a liberação, total ou parcial, 

de depósito judicial à parte vencedora ou ao seu sucessor, se possível, 

através de qualquer meio de comunicação”.

INTIME-SE a exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, pugnar o que 

de direito.

3 - Decorrido o prazo do item “2” sem requerimentos e certificado o 

trânsito em julgado, determino o imediato ARQUIVAMENTO do feito com as 

baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Colíder/MT, 25 de novembro de 2018.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 80604 Nr: 1600-32.2012.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORACI DE FÁTIMA MENDES CERNEK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO LUIS TIETZ - 

OAB:7809/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 1600-32.2012.811.0009Código nº: 80604Vistos, etc.Trata-se de 

Cumprimento de Sentença proposta por Joraci de Fátima Mendes Cernek, 

contra Instituto Nacional do Seguro Social – INSS[...]É o relato do 

necessário.Decido.1 - Dispõe o artigo 924, inciso II, do Novo Código de 

Processo Civil:Art. 924. Extingue-se a execução quando:(...)II - a 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103873/12/2018 Página 487 de 948



obrigação for satisfeita;Assim, diante do pagamento da obrigação por 

parte da executada, conforme fls. 93-94, a extinção do feito é medida que 

se impõe.Ex positis, JULGO E DECLARO EXTINTO o presente processo, 

com fundamento no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil, 

considerando que foi satisfeita totalmente a obrigação.Sem custas.2 - 

Destarte, EXPEÇA-SE alvará de levantamento dos valores depositados 

nas contas indicadas nos Ofícios de fls. 93-94, observando dados 

bancários indicados pela parte exequente à fl. 92.CUMPRA-SE o que 

dispõe o §3º, do art. 450, da CNGC “O juiz deverá dar ciência da decisão 

ou despacho que autorizar a liberação, total ou parcial, de depósito judicial 

à parte vencedora ou ao seu sucessor, se possível, através de qualquer 

meio de comunicação”.INTIME-SE a exequente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, pugnar o que de direito.3 - Decorrido o prazo do item “2” 

sem requerimentos e certificado o trânsito em julgado, determino o imediato 

ARQUIVAMENTO do feito com as baixas e anotações de 

estilo.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Colíder/MT, 25 de novembro de 

2018.Giselda Regina Sobreira de Oliveira AndradeJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 84976 Nr: 2366-51.2013.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISMAEL CASTELHÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:54275/PR, RICARDO ZEFERINO PEREIRA - OAB:12491-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 2366-51.2013.811.0009Código nº: 84976Vistos, etc.Trata-se de 

Cumprimento de Sentença proposto por Ismael Castelhão, contra Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS.[...] É o relato do necessário.Decido.1 - 

Dispõe o artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil:Art. 924. 

Extingue-se a execução quando:(...)II - a obrigação for satisfeita;Assim, 

diante do pagamento da obrigação por parte da executada, conforme fls. 

119-120, a extinção do feito é medida que se impõe.Ex positis, JULGO E 

DECLARO EXTINTO o presente processo, com fundamento no artigo 924, 

inciso II do Código de Processo Civil, considerando que foi satisfeita 

totalmente a obrigação.Sem custas.2 - Destarte, EXPEÇA-SE alvará de 

levantamento dos valores depositados nas contas indicadas nos Ofícios 

de fls. 119-120, observando dados bancários indicados pela parte 

exequente à fl. 118.CUMPRA-SE o que dispõe o §3º, do art. 450, da CNGC 

“O juiz deverá dar ciência da decisão ou despacho que autorizar a 

liberação, total ou parcial, de depósito judicial à parte vencedora ou ao seu 

sucessor, se possível, através de qualquer meio de 

comunicação”.INTIME-SE a exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

pugnar o que de direito.3 - Decorrido o prazo do item “2” sem 

requerimentos e certificado o trânsito em julgado, determino o imediato 

ARQUIVAMENTO do feito com as baixas e anotações de 

estilo.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Colíder/MT, 25 de novembro de 

2018.Giselda Regina Sobreira de Oliveira AndradeJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 48829 Nr: 2616-60.2008.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RFDDS, CDSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDSS-I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAINE MATCHIL MACHADO 

DA SILVA - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 2616-60.2008.811.0009Código nº: 48829Vistos, etc.Trata-se de 

Cumprimento de Sentença proposto por Rafael Felipe Duarte da Silva, 

representado por sua genitora, Camila dos Santos da Silva, contra Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS.[...]É o relato do necessário.Decido.1 - 

Dispõe o artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil:Art. 924. 

Extingue-se a execução quando:(...)II - a obrigação for satisfeita;Assim, 

diante do pagamento da obrigação por parte da executada, conforme fls. 

166-167, a extinção do feito é medida que se impõe.Ex positis, JULGO E 

DECLARO EXTINTO o presente processo, com fundamento no artigo 924, 

inciso II do Código de Processo Civil, considerando que foi satisfeita 

totalmente a obrigação.Sem custas.2 - Destarte, EXPEÇA-SE alvará de 

levantamento dos valores depositados nas contas indicadas nos Ofícios 

de fls. 166-167, observando dados bancários a serem indicados pela 

parte exequente.CUMPRA-SE o que dispõe o §3º, do art. 450, da CNGC “O 

juiz deverá dar ciência da decisão ou despacho que autorizar a liberação, 

total ou parcial, de depósito judicial à parte vencedora ou ao seu 

sucessor, se possível, através de qualquer meio de 

comunicação”.INTIME-SE a exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

pugnar o que de direito.3 - Decorrido o prazo do item “2” sem 

requerimentos e certificado o trânsito em julgado, determino o imediato 

ARQUIVAMENTO do feito com as baixas e anotações de 

estilo.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Colíder/MT, 25 de novembro de 

2018.Giselda Regina Sobreira de Oliveira AndradeJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 53838 Nr: 1275-28.2010.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALZIRA CAMPOLINO PRATES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON PLENS - OAB:5603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 1275-28.2010.811.0009Código nº: 53838Vistos, etc.Trata-se de 

Cumprimento de Sentença proposto por Alzira Campolino Prates, contra 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.[...]É o relato do 

necessário.Decido.1 - Dispõe o artigo 924, inciso II, do Novo Código de 

Processo Civil:Art. 924. Extingue-se a execução quando:(...)II - a 

obrigação for satisfeita;Assim, diante do pagamento da obrigação por 

parte da executada, conforme fls. 179-180, a extinção do feito é medida 

que se impõe.Ex positis, JULGO E DECLARO EXTINTO o presente 

processo, com fundamento no artigo 924, inciso II do Código de Processo 

Civil, considerando que foi satisfeita totalmente a obrigação.Sem custas.2 

- Destarte, EXPEÇA-SE alvará de levantamento dos valores depositados 

nas contas indicadas nos Ofícios de fls. 179-180, observando dados 

bancários indicados pela parte exequente à fl. 181.CUMPRA-SE o que 

dispõe o §3º, do art. 450, da CNGC “O juiz deverá dar ciência da decisão 

ou despacho que autorizar a liberação, total ou parcial, de depósito judicial 

à parte vencedora ou ao seu sucessor, se possível, através de qualquer 

meio de comunicação”.INTIME-SE a exequente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, pugnar o que de direito.3 - Decorrido o prazo do item “2” 

sem requerimentos e certificado o trânsito em julgado, determino o imediato 

ARQUIVAMENTO do feito com as baixas e anotações de 

estilo.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Colíder/MT, 25 de novembro de 

2018.Giselda Regina Sobreira de Oliveira AndradeJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 56317 Nr: 672-18.2011.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZANGELA ANDRÉIA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON FRANCISCO DONINI - 

OAB:8406/MT, MANOEL FRANCISCO DA SILVA - OAB:3529-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 672-18.2011.811.0009

Código nº: 56317

Vistos, etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposta por Elizangela Andréia de 

Souza, contra Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

Intimada, a Autarquia executada manifestou (fl. 146) concordância com o 

cálculo da parte exequente juntado às fls. 132-135.

Em seguida, expedidos os respectivos ofícios requisitórios, aportaram aos 

autos (fls. 156-157), ofícios oriundos da Coordenadoria de Execução 

Judicial – COREJ, do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, informando o 

depósito de valores (cumprimento da obrigação) a título de honorários 

sucumbenciais e, também, das parcelas de benefício ora cobradas.

Vieram os autos conclusos.

É o relato do necessário.
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Decido.

1 - Dispõe o artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)

II - a obrigação for satisfeita;

Assim, diante do pagamento da obrigação por parte da executada, 

conforme fls. 156-157, a extinção do feito é medida que se impõe.

Ex positis, JULGO E DECLARO EXTINTO o presente processo, com 

fundamento no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil, 

considerando que foi satisfeita totalmente a obrigação.

Sem custas.

2 - Destarte, EXPEÇA-SE alvará de levantamento dos valores depositados 

nas contas indicadas nos Ofícios de fls. 156-157, observando dados 

bancários indicados pela parte exequente à fl. 148.

CUMPRA-SE o que dispõe o §3º, do art. 450, da CNGC “O juiz deverá dar 

ciência da decisão ou despacho que autorizar a liberação, total ou parcial, 

de depósito judicial à parte vencedora ou ao seu sucessor, se possível, 

através de qualquer meio de comunicação”.

INTIME-SE a exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, pugnar o que 

de direito.

3 - Decorrido o prazo do item “2” sem requerimentos e certificado o 

trânsito em julgado, determino o imediato ARQUIVAMENTO do feito com as 

baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Colíder/MT, 25 de novembro de 2018.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 90495 Nr: 3373-44.2014.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DE FREITAS 

RODRIGUES - OAB:12424-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 3373-44.2014.811.0009

Código nº: 90495

Vistos, etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por Francisco Lopes, 

contra Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

Intimada, a Autarquia executada manifestou (fl. 94) concordância com o 

cálculo apresentado pelo exequente.

Em seguida, expedidos os respectivos ofícios requisitórios (fls. 96-97), 

aportaram aos autos (fls. 99-100), ofícios oriundos da Coordenadoria de 

Execução Judicial – COREJ, do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

informando o depósito de valores (cumprimento da obrigação) a título de 

honorários sucumbenciais e, também, das parcelas de benefício vencidas 

ora cobradas.

Vieram os autos conclusos.

É o relato do necessário.

Decido.

1 - Dispõe o artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)

II - a obrigação for satisfeita;

Assim, diante do pagamento da obrigação por parte da executada, 

conforme fls. 99-100, a extinção do feito é medida que se impõe.

Ex positis, JULGO E DECLARO EXTINTO o presente processo, com 

fundamento no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil, 

considerando que foi satisfeita totalmente a obrigação.

Sem custas.

2 - Destarte, EXPEÇA-SE alvará de levantamento dos valores depositados 

nas contas indicadas nos Ofícios de fls. 99-100, observando dados 

bancários indicados pela parte exequente à fl. 98 verso.

CUMPRA-SE o que dispõe o §3º, do art. 450, da CNGC “O juiz deverá dar 

ciência da decisão ou despacho que autorizar a liberação, total ou parcial, 

de depósito judicial à parte vencedora ou ao seu sucessor, se possível, 

através de qualquer meio de comunicação”.

INTIME-SE a exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, pugnar o que 

de direito.

3 - Decorrido o prazo do item “2” sem requerimentos e certificado o 

trânsito em julgado, determino o imediato ARQUIVAMENTO do feito com as 

baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Colíder/MT, 25 de novembro de 2018.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 91121 Nr: 33-58.2015.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOECI DE OLIVEIRA DONASSAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO LUIS TIETZ - 

OAB:7809/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 33-58.2015.811.0009

Código nº: 91121

Vistos, etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposta por Loeci de Oliveira 

Donassan, contra Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

Intimada, a Autarquia executada manifestou (fl. 114) concordância com o 

cálculo da parte exequente.

Em seguida, expedidos os respectivos ofícios requisitórios, aportaram aos 

autos (fls. 120-121), ofícios oriundos da Coordenadoria de Execução 

Judicial – COREJ, do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, informando o 

depósito de valores (cumprimento da obrigação) a título de honorários 

sucumbenciais e, também, das parcelas de benefício ora cobradas.

Vieram os autos conclusos.

É o relato do necessário.

Decido.

1 - Dispõe o artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)

II - a obrigação for satisfeita;

Assim, diante do pagamento da obrigação por parte da executada, 

conforme fls. 120-121, a extinção do feito é medida que se impõe.

Ex positis, JULGO E DECLARO EXTINTO o presente processo, com 

fundamento no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil, 

considerando que foi satisfeita totalmente a obrigação.

Sem custas.

2 - Destarte, EXPEÇA-SE alvará de levantamento dos valores depositados 

nas contas indicadas nos Ofícios de fls. 120-121, observando dados 

bancários indicados pela parte exequente à fl. 118.

CUMPRA-SE o que dispõe o §3º, do art. 450, da CNGC “O juiz deverá dar 

ciência da decisão ou despacho que autorizar a liberação, total ou parcial, 

de depósito judicial à parte vencedora ou ao seu sucessor, se possível, 

através de qualquer meio de comunicação”.

INTIME-SE a exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, pugnar o que 

de direito.

3 - Decorrido o prazo do item “2” sem requerimentos e certificado o 

trânsito em julgado, determino o imediato ARQUIVAMENTO do feito com as 

baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Colíder/MT, 25 de novembro de 2018.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 56692 Nr: 983-09.2011.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COSMO DA SILVA RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO DE ABREU - 
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OAB:MT3.114 PR21.71, FREDERICO STECCA CIONI - OAB:54275/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 983-09.2011.811.0009.

Código Apolo nº: 56692.

Vistos, etc.

1 - Tendo em vista os documentos colacionados às fls. 204-205, 

EXPEÇA-SE o competente alvará para levantamento dos valores ali 

indicados, observando a conta corrente indicada à fl. 203.

2 – Intime-se a parte exequente para manifestar pelo que entender de 

direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

3 – Sem prejuízo, ante o teor da certidão de fl. 200 e manifestação de fl. 

203, EXPEÇA-SE o competente Ofício Requisitório quanto ao crédito da 

autora.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Colíder/MT, 26 de novembro de 2018.

 Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 92151 Nr: 769-76.2015.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ JOSÉ ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

GERÊNCIA EXECUTIVA DO INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO RICARDO ALVES - 

OAB:15.523/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, CHAMO O FEITO À ORDEM para HOMOLOGAR o 

cálculo de fls. 128, e, por consequência, RATIFICO a EXPEDIÇÃO do 

OFÍCIO Requisitório de fls. 132-133.2 - Ademais, dispõe o § 7º do art. 85, 

do NCPC que “Não serão devidos honorários no cumprimento de sentença 

contra a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório, desde que 

não tenha sido impugnada”. Dessa feita, mutatis mutandis, DEIXO de fixar 

honorários advocatícios em favor da Autarquia, uma vez que não houve 

resistência pelo exequente. 3 – Sem prejuízo, tendo em vista os 

documentos colacionados às fls. 135-136, EXPEÇA-SE o competente 

alvará para levantamento dos valores ali indicados, observando a conta 

corrente indicada à fl. 112.4 – Intime-se a parte exequente para manifestar 

pelo que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.5 - Decorrido o 

prazo do item “2” e inexistindo pedidos, aguarde-se o pagamento do RPV 

expedido à fl. 132. Sirva a presente como mandado e ofício, no que 

couber.ÀS PROVIDÊNCIAS. Colíder/MT, 26 de novembro de 2018. Giselda 

Regina Sobreira de Oliveira AndradeJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 56084 Nr: 495-54.2011.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMÉRICO PEREIRA CANGUÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DE FREITAS 

RODRIGUES - OAB:12424-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 495-54.2011.811.0009

Código Apolo nº: 56084

Vistos, etc.

Trata-se de pedido de cumprimento de sentença formulado (fls. 135-141) 

por Rodrigo de Freitas Rodrigues, em desfavor do Instituto Nacional do 

Seguro Social – INSS, objetivando o recebimento de honorários 

sucumbenciais.

1 - Com a remessa dos autos, INTIME-SE a Fazenda Pública, na pessoa de 

seu representante legal para, querendo, apresentar impugnação à 

execução, nos próprios autos, no prazo de 30 (trinta dias), ou concordar 

com o cálculo apresentado pelo exequente, na forma do artigo 535 do 

Código de Processo Civil, sob pena de ser acrescido honorários 

advocatícios no importe de 10% sobre o valor do débito, na forma do § 1º 

do artigo 523 do NCPC.

 2 - Interposta impugnação, CERTIFIQUE-SE acerca da tempestividade e, 

independentemente de novo despacho, intime-se a parte exequente para 

se manifestar, no prazo de 15 dias. Após, façam os autos conclusos.

3 - Se decorrer o prazo legal sem interposição da impugnação sobredita, 

CERTIFIQUE-SE e REQUISITE-SE o pagamento por meio de Ofício de 

Requisição de Pequeno Valor à autoridade na pessoa de quem o ente 

público foi citado para o processo, cujo adimplemento deverá ser realizado 

no prazo de 02 meses, contados da entrega da requisição, mediante 

depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência do 

exequente (art. 535, §3º, inciso II, do NCPC), sob as penas da lei.

4 - Não sendo o caso do item “3”, EXPEÇA-SE, por intermédio do 

presidente do tribunal competente, precatório em favor do exequente, 

observando-se o disposto na Constituição Federal (art. 535, §3º, inciso I, 

do NCPC).

Às providências.

Colíder, 26 de novembro 2018.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 47102 Nr: 914-79.2008.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILENILDE MARIA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO LUIS TIETZ - 

OAB:7809/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 914-79.2008.811.0009.

Código Apolo nº: 47102.

Vistos, etc.

1 – Tendo em vista os documentos colacionados às fls. 249-250, 

EXPEÇA-SE o competente alvará para levantamento dos valores ali 

indicados, observando a conta corrente indicada à fl. 248.

2 – Intime-se a parte exequente para manifestar pelo que entender de 

direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

3 - Decorrido o prazo do item “2” e inexistindo pedidos, aguarde-se o 

pagamento do precatório expedido à fl. 245.

 Sirva a presente como mandado e ofício, no que couber.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Colíder/MT, 27 de novembro de 2018.

 Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 93065 Nr: 1365-60.2015.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIEGO MATIAS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON FRANCISCO DONINI - 

OAB:8406/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 1365-60.2015.811.0009

Código nº: 93065

Vistos, etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por Diego Matias da Silva, 

contra Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

Intimada, a Autarquia executada manifestou (fl. 107) concordância com o 

cálculo apresentado pelo exequente.

Em seguida, expedidos os respectivos ofícios requisitórios (fls. 108-109), 

aportaram aos autos (fls. 112-113), ofícios oriundos da Coordenadoria de 

Execução Judicial – COREJ, do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

informando o depósito de valores (cumprimento da obrigação) a título de 

honorários sucumbenciais e, também, das parcelas de benefício vencidas 

ora cobradas.

Vieram os autos conclusos.

É o relato do necessário.

Decido.
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1 - Dispõe o artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)

II - a obrigação for satisfeita;

Assim, diante do pagamento da obrigação por parte da executada, 

conforme fls. 112-113, a extinção do feito é medida que se impõe.

Ex positis, JULGO E DECLARO EXTINTO o presente processo, com 

fundamento no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil, 

considerando que foi satisfeita totalmente a obrigação.

Sem custas.

2 - Destarte, EXPEÇA-SE alvará de levantamento dos valores depositados 

nas contas indicadas nos Ofícios de fls. 112-113, observando dados 

bancários indicados pela parte exequente à fl. 111.

CUMPRA-SE o que dispõe o §3º, do art. 450, da CNGC “O juiz deverá dar 

ciência da decisão ou despacho que autorizar a liberação, total ou parcial, 

de depósito judicial à parte vencedora ou ao seu sucessor, se possível, 

através de qualquer meio de comunicação”.

INTIME-SE a exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, pugnar o que 

de direito.

3 - Decorrido o prazo do item “2” sem requerimentos e certificado o 

trânsito em julgado, determino o imediato ARQUIVAMENTO do feito com as 

baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Colíder/MT, 26 de novembro de 2018.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 86380 Nr: 3794-68.2013.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON LÚCIO FRASSON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE ALVIM DA 

FONSECA - OAB:MT 7.0l0, PAULO CELERINO ALVIM DA FONSECA - 

OAB:OAB/MT 10.629

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 3794-68.2013.811.0009.

Código Apolo nº: 86380.

Vistos, etc.

1 – Tendo em vista os documentos colacionados às fls. 182-183, 

EXPEÇA-SE o competente alvará para levantamento dos valores ali 

indicados, observando a conta corrente indicada à fl. 180-181.

2 – Intime-se a parte exequente para manifestar pelo que entender de 

direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

3 - Decorrido o prazo do item “2” e inexistindo pedidos, aguarde-se o 

pagamento do precatório expedido à fl. 177.

 Sirva a presente como mandado e ofício, no que couber.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Colíder/MT, 27 de novembro de 2018.

 Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 52459 Nr: 3173-13.2009.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NOEMIA FAGUNDES MELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON FRANCISCO DONINI - 

OAB:8406/MT, MANOEL FRANCISCO DA SILVA - OAB:3529-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 3173-13.2009.811.0009.

Código Apolo nº: 52459.

Vistos, etc.

1 – Tendo em vista os documentos colacionados às fls. 206-207, 

EXPEÇA-SE o competente alvará para levantamento dos valores ali 

indicados, observando a conta corrente a ser indicada pela parte 

exequente.

2 – Intime-se a parte exequente para manifestar pelo que entender de 

direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

3 - Decorrido o prazo do item “2” e inexistindo pedidos, aguarde-se o 

pagamento do precatório expedido à fl. 203.

 Sirva a presente como mandado e ofício, no que couber.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Colíder/MT, 27 de novembro de 2018.

 Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 86879 Nr: 358-67.2014.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDINEI DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON FRANCISCO DONINI - 

OAB:8406/MT, MANOEL FRANCISCO DA SILVA - OAB:3529-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ex positis, JULGO E DECLARO EXTINTO o presente processo, com 

fundamento no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil, 

considerando que foi satisfeita totalmente a obrigação.Sem custas.2 - 

EXPEÇA-SE alvará de levantamento dos valores depositados nas contas 

indicadas nos Ofícios de fls. 124-125, observando dados bancários 

indicados pela parte exequente à fl. 120.CUMPRA-SE o que dispõe o §3º, 

do art. 450, da CNGC “O juiz deverá dar ciência da decisão ou despacho 

que autorizar a liberação, total ou parcial, de depósito judicial à parte 

vencedora ou ao seu sucessor, se possível, através de qualquer meio de 

comunicação”.INTIME-SE a exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

pugnar o que de direito.3 - Decorrido o prazo do item “2” sem 

requerimentos e certificado o trânsito em julgado, determino o imediato 

ARQUIVAMENTO do feito com as baixas e anotações de estilo- 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Colíder/MT, 26 de novembro de 

2018.Giselda Regina Sobreira de Oliveira AndradeJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 48421 Nr: 2204-32.2008.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SALMO GONÇALVES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO PEREIRA DOS SANTOS, GILBERTO 

PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO DE ABREU - 

OAB:MT3.114 PR21.71

 INTIMAÇÃO DJE

Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte REQUERIDA para que efetue, no prazo de 

05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

413,40, a que foi condenado nos termos da r. sentença, bem como a 

diligência do Oficial de Justiça no valor de R$ 95,00 (noventa e cinco 

reais). Este valor deverá ser lançado na guia única de forma separada, 

sendo R$ 413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), para 

recolhimento de guia de custas. Fica cientificado de que poderá acessar o 

site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, endereço 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTÂNCIA”, clicar no item 13 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o número único do processo, o CPF ou CNPJ 

do pagante. Clicar no item CUSTAS e incluir o valor. O sistema vai gerar 

um boleto único. Para o pagamento da Diligência do Oficial de Justiça, 

acessar o site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, endereço 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – DILIGÊNCIA”, clicar no 

item 01 (Emissão de Guia de Diligência), preencher os campos, o sistema 

vai gerar um boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar as guias pagas no protocolo geral do Fórum da Comarca de 

Colíder aos cuidados da CAA – Central de Arrecadação e Arquivamento.

Advertido que uma vez transcorrido o referido prazo, serão tomadas as 
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providências cabíveis, encaminhando-se a certidão de dívida ativa ao 

Departamento de Controle e Arrecadação- DCA/MT, para a devida 

INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA DO ESTADO ou PROTESTO, nos termos dos 

Provimentos nº 40/2014-CGJ e 14/2017-CGJ, e Instruções Normativas nº 

09/2014/PRES/DGTJ e 10/2014/PRES/DGTJ.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53595 Nr: 1016-33.2010.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ DONISETI DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAPEVA MULTICARTEIRA FIDC N PADRON, 

BANCO PANAMERICANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Carolina Tietz - OAB:MT 

9.082, CLAUDIO LEME ANTONIO - OAB:MT 12613 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELICIANO LYRA MOURA - 

OAB:15.758-A, Nelson Paschoalotto - OAB:108911/SP

 INTIMAÇÃO DJE

Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte REQUERIDA para que efetue, no prazo de 

05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

1.183,96 (Um mil, cento e oitenta e três reais e noventa e seis centavos), a 

que foi condenado nos termos da r. sentença, bem como a(s) diligência(s) 

do Oficial de Justiça no valor de R$ 18,00 (dezoito reais). Este valor 

deverá ser lançado na guia única de forma separada, sendo R$ 591,98, 

para recolhimento de guia de custas e R$ 591,98, para fins da guia de 

taxa judiciária. Fica cientificado de que poderá acessar o site do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, endereço www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 13 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o 

número único do processo, o CPF ou CNPJ do pagante. Clicar no item 

CUSTAS e incluir o valor e clicar no item TAXA e preencher o valor da 

taxa. O sistema vai gerar um boleto único. Para o pagamento da Diligência 

do Oficial de Justiça, acessar o site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, endereço www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE 

– DILIGÊNCIA”, clicar no item 01 (Emissão de Guia de Diligência), 

preencher os campos, o sistema vai gerar um boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar as guias pagas no 

protocolo geral do Fórum da Comarca de Colíder aos cuidados da CAA – 

Central de Arrecadação e Arquivamento.

Advertido que uma vez transcorrido o referido prazo, serão tomadas as 

providências cabíveis, encaminhando-se a certidão de dívida ativa ao 

Departamento de Controle e Arrecadação- DCA/MT, para a devida 

INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA DO ESTADO ou PROTESTO, nos termos dos 

Provimentos nº 40/2014-CGJ e 14/2017-CGJ, e Instruções Normativas nº 

09/2014/PRES/DGTJ e 10/2014/PRES/DGTJ.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 44116 Nr: 980-93.2007.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENARO GOMES DE BRITO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jayme Rodrigues Carvalho 

Júnior - OAB:3.735, SILVIO EDUARDO POLIDÓRIO - OAB:13.968/MT

 Impulsionamento por Certidão - Atos Ordinatórios

Nos termos do Provimento 52/2007 - CGJ, impulsiono o presente feito com 

a finalidade de intimar a Defesa para manifestação quanto a não 

localização das testemunhas Renata Alves, Leandro V. Cardoso e Antonio 

Gomes de Brito, conforme consta às fls. 471.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 94576 Nr: 2425-68.2015.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMRP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIRENE CRISTINA 

CARVALHO - OAB:16036/O MT, ISMAILI DE OLIVEIRA DONASSAN - 

OAB:16.045/MT

 Autos nº. 2425-68.2015.811.0009 – Código n. 94576

Despacho

Vistos, etc.

1. DEFIRO na forma requerida pelo Ministério Público à fl. 166.

2. OFICIE-SE ao Juízo da Comarca de Nova Canaã do Norte/MT o reenvio 

da mídia de gravação da oitiva da testemunha Elza dos Santos Rodrigues 

(carta precatória – código 57123), eis que a constante nos autos 

encontra-se danificada.

3. Com o aporte da mídia, ABRA-SE vista as partes para apresentação de 

derradeiras alegações.

Às providências.

Colíder/MT, 28 de novembro 2018.

 Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 106383 Nr: 2177-34.2017.811.0009

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHONATAN PLACIDO GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES FERREIRA DA 

ROCHA JUNIOR - OAB:MT/ 6.908-A

 Processo n. 2177-34.2017.811.0009 – Código n. 106383

Despacho

Vistos, etc.

DEFIRO na forma requerida pelo Ministério Público à fl. 66.

Às providências.

Colíder/MT, 28 de novembro de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 105586 Nr: 1701-93.2017.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ALFREDO FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUANA CRISTINA DE ARAUJO 

CANOVA - OAB:17820/MT, SILVIO EDUARDO POLIDÓRIO - 

OAB:13.968/MT, SUELEN DAIANA DE ARAUJO CANOVA - OAB:OAB/MT 

16.366

 Autos nº. 1701-93.2017.811.0009 – Código nº. 105586

Despacho

Vistos, etc.

Conquanto apresentada resposta à acusação em favor do acusado, não 

foi arguido qualquer preliminar e/ou apresentado documentos, de modo 

que não se evidencia qualquer das hipóteses de incidência do artigo 397, 

do CPP, assim sendo:

 1) DESIGNO audiência de instrução para o dia 09 de maio de 2019, às 

13h30min.

2) INTIMEM-SE as testemunhas arroladas pelas partes REQUISITANDO-SE 

e/ou OFICIANDO-SE as devidamente necessárias;

3) INTIME-SE o acusado para que compareça à audiência, ora designada, 

e ainda para ser interrogado.

4) NOTIFIQUEM-SE o MPE e a defesa.

Às providências.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Colíder/MT, 28 de novembro de 2018.

Mauricio Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 112644 Nr: 2054-02.2018.811.0009
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 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CSG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 Autos nº. 2054-02.2018.811.0009 – Código nº. 112644

Decisão

Vistos, etc.

Conquanto apresentada resposta à acusação em favor do acusado (fl. 53 

e verso), não foi arguido qualquer preliminar e/ou apresentado 

documentos, de modo que não se evidencia qualquer das hipóteses de 

incidência do artigo 397, do CPP, assim sendo:

 1) DESIGNO audiência de instrução para o dia 26 de março de 2019, às 

15h00min., para proceder a oitiva das testemunhas arroladas pelas 

partes, e após, o interrogatório do réu;

 2) INTIMEM-SE as testemunhas arroladas pelas partes, 

REQUISITANDO/OFICIANDO-SE as que forem necessárias, conforme o 

caso;

3) INTIME-SE o acusado, para que compareça à audiência ora designada e 

ainda para ser interrogado;

 4) NOTIFIQUE-SE o Ministério Público e a Defesa;

Às providências.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Colíder-MT, 28 de novembro de 2018.

Mauricio Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 98081 Nr: 840-44.2016.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCDN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVANO FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:6317-B

 Autos nº. 840-44.2016.811.0009 – Código n. 98081

Despacho

Vistos, etc.

1. DEFIRO na forma requerida pelo Ministério Público à fl. 211.

2. OFICIE-SE ao Juízo da Segunda Vara da Comarca de Sinop/MT o 

reenvio da mídia de gravação do interrogatório do acusado Junior Cesar 

do Nascimento (carta precatória – código 314001), eis que a constante 

nos autos encontra-se danificada.

3. Com o aporte da mídia, ABRA-SE vista as partes para apresentação de 

derradeiras alegações.

Às providências.

Cumpra-se.

Colíder/MT, 28 de novembro 2018.

 Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 110856 Nr: 976-70.2018.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO DINIZ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 Autos nº. 976-70.2018.811.0009 – Código nº. 110856

Despacho

Vistos, etc.

Conquanto apresentada resposta à acusação em favor do acusado, não 

foi arguido qualquer preliminar e/ou apresentado documentos, de modo 

que não se evidencia qualquer das hipóteses de incidência do artigo 397, 

do CPP, assim sendo:

 1) DESIGNO audiência de instrução para o dia 07 de maio de 2019, às 

13h30min.

2) INTIMEM-SE as testemunhas arroladas pelas partes REQUISITANDO-SE 

e/ou OFICIANDO-SE as devidamente necessárias;

3) INTIME-SE o acusado para que compareça à audiência, ora designada, 

e ainda para ser interrogado.

4) NOTIFIQUEM-SE o MPE e a defesa.

Às providências.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Colíder/MT, 28 de novembro de 2018.

Mauricio Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 114093 Nr: 2947-90.2018.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEY VENTURA DE CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 O MM. Juiz proferiu a seguinte decisão: “Vistos, etc. 1) Não havendo 

demais provas a serem produzidas, e não requerido diligências, DECLARO 

encerrada a fase de instrução. 2) Considerando que as partes já 

apresentaram memoriais finais, MANTENHO os autos conclusos para 

análise da revogação da prisão preventiva e prolação de sentença”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 114685 Nr: 3316-84.2018.811.0009

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELITA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 O MM. Juiz proferiu a seguinte decisão: “Vistos, etc. Cumprida a missiva, 

devolva a Comarca de origem com as nossas homenagens de estilo, 

mediante as baixas e anotações necessárias”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 50193 Nr: 919-67.2009.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIOMIRO MACHADO CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON PLENS - OAB:5603/MT

 Autos nº. 919-67.2009.811.0009 – Código nº. 50193

Despacho

Vistos, etc.

1. RESTITUA-SE a fiança ao réu, intimando-o para que, no prazo de 5 dias, 

informe os dados bancários necessários ao levantamento dos valores, 

salientando que a inércia importará, desde já, na perda em favor da União, 

hipótese em que deverá a gestora providenciar a transferência dos 

valores.

2. Para o caso de o réu não ser encontrado para intimação pessoal, para 

fins do item anterior, INTIME-O por edital.

3. Após, ARQUIVE-SE.

Às providências.

Cumpra-se.

Colíder-MT, 29 de novembro de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 80305 Nr: 1269-50.2012.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EADJDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES FERREIRA DA 

ROCHA JUNIOR - OAB:MT/ 6.908-A, ROGÉRIO LAVEZZO - OAB:5709

 Autos nº. 1269-50.2012.811.0009 – Código nº. 80305

Despacho

Vistos, etc.

1. Ante a certidão de fl. 193, e considerando a condenação do réu ao 

pagamento das custas processuais (cf. 153), aliado ao disposto no art. 

336, caput, do CPP, anoto que a fiança de fl. 84 servirá ao pagamento das 

custas.

Registro, em que pese tenha sido extinta a punibilidade do acusado em 

virtude da prescrição retroativa (cf. fl. 188), não é óbice para que a fiança 

sirva ao pagamento das custas visto que o preceito normativo supracitado 

(art. 336 do CPP) no parágrafo único, apregoa que o disposto no caput do 

referido artigo terá aplicação mesmo que tenha sido reconhecida a 

prescrição depois da sentença condenatória, como é o caso.

2. O que sobejar deverá ser RESTITUÍDO ao réu, e neste caso, deverá ser 

intimado para que, no prazo de 5 dias, informe os dados bancários 

necessários ao levantamento dos valores, salientando que a inércia 

importará, desde já, na perda em favor da União, hipótese em que deverá 

a gestora providenciar a transferência dos valores.

3. Para o caso de o réu não ser encontrado para intimação pessoal, para 

fins do item anterior, INTIME-O por edital.

4. Após, ARQUIVE-SE.

Às providências.

Cumpra-se.

Colíder-MT, 29 de novembro de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 53441 Nr: 878-66.2010.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA TANIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EBER JOSE DE OLIVEIRA - 

OAB:MT 18013

 Autos nº. 878-66.2010.811.0009 – Código nº. 53441

Despacho

Vistos, etc.

1. DEPREQUE-SE novamente a intimação da ré nos termos do despacho de 

fl. 305, consignando, porém, que o oficial de justiça deverá indagar a ré 

sobre a pessoa que pretende indicar e descrever em sua certidão o nome 

da pessoa eventualmente apontada, endereço e número de telefone para 

contato.

2. Com a informação, cumpra-se o item 2 da fl. 305.

3. CERTIFIQUE-SE se as vítimas providenciaram a retirada dos objetos (cf. 

fls. 294).

Às providências.

Cumpra-se.

Colíder-MT, 29 de novembro de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 106448 Nr: 2214-61.2017.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIZRAIM ANTONIO SUDRÉ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGINALDO RUEDA - 

OAB:20.899/MT

 Autos nº. 2214-61.2017.811.0009 – Código nº. 106448

Despacho

Vistos, etc.

1. Analisando os autos verifica-se que a sentença de fls. 234/240 nada 

disse sobre o valor apreendido (fl. 23) depositado à fl. 42, razão pela qual, 

DECRETO a perda em favor da União, devendo ser transferidos ao 

FUNAD, nos termos do art. 63, §1º, da Lei 11.343/2006.

 2. No mais, anoto que a guia de execução expedida à fl. 254, diverge da 

sentença condenatória, eis que, no campo tipificação penal, constou 

apenas art. 28 da Lei n. 11.343/2006, quando deveria constar também art. 

311 do CTB, pois foi condenado também por este delito (cf. sentença de 

fls. 234/240).

No campo penas impostas no processo, a condenação do art. 311 do CTB 

constou como sendo reclusão e na verdade é detenção.

Desta forma, RETIFIQUE-SE a guia observando as considerações acima.

3. Finalmente, quanto os objetos apreendidos descritos à fl. 62, 

DETERMINO a destruição do comprimido de cor branca e a restituição do 

aparelho celular do réu.

Para fins da restituição, deverá o réu ser intimado para, no prazo de 5 

dias, comparecer em Juízo e providenciar a retirada do aparelho, 

salientado que a inércia importará, desde já, na perda e a conseguinte 

destruição, sendo que, neste caso, deverá a gestora solicitar tal 

providência (destruição) junto a diretoria do fórum.

Na eventualidade dele não ser encontrado para intimação pessoal, 

INTIME-O por edital.

4. Após, ARQUIVE-SE.

 Às providências.

Cumpra-se.

Colíder-MT, 29 de novembro de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 93296 Nr: 1533-62.2015.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLEYSON LINS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO DE ABREU - 

OAB:MT3.114 PR21.71, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:, Rafael Terrabuio Moreira - OAB:18870

 Autos nº. 1533-62.2015.811.0009 – Código nº. 93296

Despacho

Vistos, etc.

1) Tendo em vista que a mídia acostada a fl.176 não consta a gravação 

completa da oitiva da vítima Olívio Coelho dos Santos, registro nessa 

oportunidade que acostei à fl.216 nova mídia de gravação da vítima 

supracitada, conforme requerido pelo Ministério Público.

2) ABRA-SE vista ao Ministério Público, e, posteriormente, à defesa do 

acusado para apresentação de memoriais escritos, no prazo legal.

 Às providências.

Colíder/MT, 29 de novembro de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 106100 Nr: 1973-87.2017.811.0009

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENIS LUCAS TONON SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA MOURA - 

OAB:21118/O

 “Consoante se evidencia dos autos, o reeducando foi condenado a 

cumprir pena definitiva de três anos e 22 dias de reclusão, mais 327 

dias-multa, e 06 meses e 22 dias de detenção, mais 20 dias-multa, sendo a 

pena de reclusão substituída apor duas restritivas de direito, o mesmo se 

aplicando à pena de detenção, razão porque passa o Juízo a fixar as 

referidas medidas: 1-Da pena de reclusão: a) Prestação de serviços à 

comunidade ou a entidades públicas, a ser atribuída conforme a aptidão do 

condenado, o qual deverá, nos termos do § 3º do art. 46 do CP, ser 

cumprida à razão de 01 (uma) hora diária ou 07 (sete) horas semanais, 

pelo mesmo período da pena substituída, sendo facultado ao condenado 

cumprir a pena substitutiva em menor tempo, nunca inferior à ½ (metade) 

da pena privativa de liberdade fixada - § 4º art. 46, Código Penal. Os 

serviços prestados serão direcionados à Secretaria de Assistência Social 

do município, visando aproveitar as habilidades do reeducando, que 

deverá se apresentar ao aludido órgão no prazo de 15 dias e 

posteriormente comprovar tal fato, devendo a referida Secretaria ou o 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103873/12/2018 Página 494 de 948



órgão onde for prestar o serviço diretamente apresentar bimestralmente 

relatório de comparecimento e das atividades; b) Restrição de final de 

semana, com recolhimento domiciliar a partir das 13 horas do sábado até 

as 06 horas da segunda-feira. 1.2- Deverá, ainda, efetuar o pagamento da 

multa pecuniária imposta na sentença fixando o mesmo prazo de 15 dias 

para indicar a forma de pagamento, que serão revertidos ao FUNPEN. 2 - 

Da pena de detenção: a) Proibição de se afastar da Comarca, ou local em 

que reside, sem prévia autorização do Juízo, por mais de 10 (dez) dias; b) 

Comparecimento mensal e obrigatório a Juízo, comprovando residência e 

ocupação lícita;c) Frequentar, com matrícula comprovada e lista de 

freqüência cursos oferecidos pela municipalidade abordando os aspectos 

da drogadição e seus efeitos ao indivíduo e sociais.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000266-33.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA VALERIA TEODORO PINHEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 INTIMAÇÃO EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EM SUBSTITUIÇÃO 

LEGAL DR. MAURICIO ALEXANDRE RIBEIRO PROCESSO n. 

1000266-33.2018.8.11.0009 POLO ATIVO: Nome: MARCIA VALERIA 

TEODORO PINHEIRO POLO PASSIVO: VIVO S.A FINALIDADE: INTIMAÇÃO 

DA PROCURADORA DA PARTE AUTORA para que informe à Este Juízo o 

endereço atualizado da parte Requerente, à fim de intimar da Expedição de 

Alvará. Colíder-MT., 29 de Novembro de 2.018 Antonia V. da Costa Nunis 

Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001982-32.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA M. FISCHER - ME - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA MARQUES DOS SANTOS OAB - MT0021071A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TEREZA CRISTINA DE LIMA SOLDERA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 INTIMAÇÃO Processo: 

1001982-32.2017.8.11.0009 REQUERENTE: FERNANDA M. FISCHER - ME - 

ME REQUERIDO: TEREZA CRISTINA DE LIMA SOLDERA Finalidade: 

INTIMAR a parte requerente, através do Advogado(s), para promover o 

recolhimento da taxa judiciária e custas judiciais a favor do Funajuris, junto 

ao Cartório Distribuidor da Comarca de Colíder-MT no prazo de 10 (dez) 

dias, conforme sentença judicial (ID 13382209) e cálculos atualizados (ID 

16666503) comprovando-se o recolhimento nos autos. Colíder, 30 de 

novembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000385-91.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ADRIANO LIMA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 INTIMAÇÃO Processo: 

1000385-91.2018.8.11.0009 REQUERENTE: JOSE ADRIANO LIMA DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Finalidade: INTIMAR a parte 

requerente, através do Advogado(s), para promover o recolhimento da 

taxa judiciária e custas judiciais a favor do Funajuris, junto ao Cartório 

Distribuidor da Comarca de Colíder-MT no prazo de 10 (dez) dias, 

conforme sentença judicial (ID 13839787) e cálculos atualizados (ID 

16624348) comprovando-se o recolhimento nos autos. Colíder, 30 de 

novembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002054-82.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0014371A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 INTIMAÇÃO EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM. JUIZ DE DIREITO FERNANDO KENDI 

ISHIKAWA PROCESSO n. 1002054-82.2018.8.11.0009 Requerente: PEDRO 

PEREIRA Requerido: BANCO BRADESCO S.A. FINALIDADE: INTIMAR o(a) o 

Advogado(a) da parte para comparecer à audiência de conciliação 

designada para DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: COLÍDER - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 12/02/2019 Hora: 13:40 

acompanhado da(s) parte(s) constituinte(s). A intimação do autor para 

audiência de conciliação será realizada na pessoa de seu advogado (art 

334, § 3°, CPC), consignando que o não comparecimento pessoal à 

audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos 

termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas custas 

processuais. Colíder/MT, 30 de novembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002055-67.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ANTONIA MOREIRA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0014371A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 INTIMAÇÃO EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM. JUIZ DE DIREITO MAURÍCIO ALEXANDRE 

RIBEIRO PROCESSO n. 1002055-67.2018.8.11.0009 Requerente: MARIA 

ANTONIA MOREIRA MARTINS Requerido: BANCO PAN S.A. FINALIDADE: 

INTIMAR o(a) o Advogado(a) da parte para comparecer à audiência de 

conciliação designada para DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: 

COLÍDER - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 12/02/2019 Hora: 

14:00 acompanhado da(s) parte(s) constituinte(s). A intimação do autor 

para audiência de conciliação será realizada na pessoa de seu advogado 

(art 334, § 3°, CPC), consignando que o não comparecimento pessoal à 

audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos 

termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas custas 

processuais. Colíder/MT, 30 de novembro de 2018.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 101963 Nr: 3568-58.2016.811.0009

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103873/12/2018 Página 495 de 948



 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA MUNICIPAL DE COLÍDER/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL MARTINS RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO CHAVES FREIRE - 

OAB:MT/23165, ROGÉRIO LAVEZZO - OAB:5709

 Certifico que passo a intimar a parte autora, através de seu advogado 

legalmente constituído nos autos, por todo o teor r. Sentença proferida nos 

autos,às fls .50 e v, cujo dispositivo segue abaixo transcrito:

III - DISPOSITIVO Ante o exposto, HOMOLOGO a transação penal ofertada 

pelo Ministério Público com fundamento nos arts. 72 e 76, “caput” e § 4º, 

da Lei 9.099/95. IV - DISPOSIÇÕES FINAIS Intime-se (o)a suposto(a) 

infrator(a), pessoalmente, desta decisão, ficando desde já determinada a 

intimação por edital, caso se faça necessário. Ciência ao Ministério 

Público. Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o 

registro da sentença, providência efetivada com a própria inserção no 

sistema informatizado APOLO/PJE/TJMT. Após o trânsito em julgado, 

certifique-se. Decorrido o lapso temporal da referida transação penal, 

certifique-se eventual cumprimento ou descumprimento e, em seguida, 

dê-se vista dos autos ao Ministério Público para manifestação. 

Publique-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Comarca de Comodoro

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº. 79/2018-CA

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR MARCELO SOUSA MELO BENTO DE 

RESENDE, JUIZ DE DIREITO E DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE 

COMODORO, ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS...

 CONSIDERANDO o disposto no Provimento n° 16/2018-CM, o qual dispõe 

em seu artigo 3° que o recesso forense, no período de 20/12/2018 a 

06/01/2019, realizar-se-á com suspensão dos prazos processuais, 

funcionamento em sistema de plantão, com horário reduzido em dias úteis, 

retornando as atividades com expediente normal em 07/01/2019;

CONSIDERANDO ainda o teor da Portaria n. 1420/2018 da Presidência do 

Tribunal de Justiça, disponibilizada em 21/11/2018, no DJE 10379;

 RESOLVE:

Art. 1° – Determinar que ao findar de um plantão o servidor plantonista 

DEVERÁ transferir para o próximo colaborador todos os atos ocorridos no 

seu plantão, mediante assinatura no LIVRO DE ENTREGA, discriminando 

os atos recebidos pelo número do processo gerado em distribuição rápida, 

para que ao findar do recesso forense o ultimo plantonista escalado 

encaminhe todos os atos ocorridos no período do recesso forense 

(20/12/2018 à 06/01/2019) ao Distribuidor, para os procedimentos 

necessários.

 Parágrafo único. Todos os atos recebidos no plantão deverão ser 

previamente distribuídos, por meio do “Protocolo Petição Inicial Rápido” do 

Apolo (Arquivo - distribuição), podendo o plantonista seguinte recusar 

recebimento se acaso tal não tenha ocorrido.

 Art. 2° – Determinar que todos os servidores deste Fórum providenciem o 

seu cadastro junto ao Banco Nacional de Mandados de Prisão – BNMP, 

mediante o auxílio de sua chefia imediata, até o dia 07/12/2018, para uso, 

inclusive nos plantões semanais, conforme parágrafo único deste artigo, 

servindo esta Portaria como autorização, acaso se mostre necessária.

 Parágrafo único. Em havendo a expedição de mandado de prisão durante 

o plantão ou recesso forense, deve o plantonista do dia proceder com a 

inclusão do aludido mandado junto ao Banco Nacional de Mandados de 

Prisão – BNMP, antes do termino de seu plantão.

 Art. 3º - Dispor que a troca dos plantonistas durante o recesso deverá 

ocorrer após as 18h, devendo o plantonista seguinte buscar o CELULAR, 

CARREGADOR, CHAVE, LIVRO DO PLANTÃO e LIVRO DE ENTREGA no 

edifício do Fórum ou em lugar combinado com o plantonista anterior.

 Comodoro/MT, 30 de Novembro de 2018.

Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

Juiz de Direito e Diretor do Fórum

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001271-76.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOELHA ROCHA DA SILVA (REQUERIDO)

 

Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 2º, III da 

portaria 03/2017 deste juízo, intimo a parte autora para que tenha ciência 

bem como , no prazo de 05 dias, manifeste-se acerca da petição da parte 

requerida de id 16798494.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 110317 Nr: 5417-17.2017.811.0046

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C.C DE ARRUDA AMORIM ENGENHARIA, 

ARQUITETURA E DESIGN – EPP, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Saulo Pires de Andrade 

Martins - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, Julgo parcialmente procedente a demanda para 

determinar que o Estado de Mato Grosso cumpra a obrigação de fazer 

concernente a instalação dos ares condicionadas e aos reparos na 

cobertura da escola e condenar a empresa C.C DE ARRUDA AMORIM 

ENGENHARIA, ARQUITETURA E DESIGN – EPP em danos morais coletivos 

no valor do contrato inadimplido, em favor da Escola Estadual Dona Rosa 

Frigger Piovezan.Torno definitiva a antecipação de tutela já deferida. Sem 

custas e honorários em face da gratuidade.Tendo em vista o decurso de 

mais de um ano da decisão que antecipou a tutela, sendo que até o 

presente momento os ares-condicionados não foram instalados, COMINO 

multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais) em desfavor da empresa CC DE 

ARRUDA AMORIM ENGENHARIA, ARQUITETURA E DESIGN – EPP, afinal 

ela deve cumprir o contrato.Intime-se a empresa. Remetam-se os 

presentes autos ao duplo grau de jurisdição, haja ou não 

apelação.Cientifique o Ministério Público e o Estado de Mato Grosso. 

P.R.I.C.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 100349 Nr: 1037-48.2017.811.0046

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RdCC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WEDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE COMODORO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto e por tudo mais que dos autos consta, com base no 

art. 487, do CPC, JULGO PROCEDENTE a presente ação para CONDENAR 

o requerido WAGNER ESTEVÃO DE SOUZA ao pagamento de pensão 

alimentícia no valor de 30% do salário mínimo vigente ao tempo de 

cumprimento da obrigação, e ainda condeno o requerido ao pagamento de 

50% dos gastos extraordinários, bem como DEFIRO a guarda das menores 

BRUNA ELIAS DO CARMO DE SOUZA e BRENDA DO CARMO DE SOUZA, 

a requerente ROSÂNGELA DO CARMO CRUZ, bem como o direito de 

visitas de forma livre.Sem custas e honorários.Lavre-se o termo de 

compromisso e expeça-se o necessário.Após o trânsito em julgado e com 

as formalidades legais, ciente o Ministério Público, arquivem-se os autos, 

com as baixas e anotações necessárias.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se e Cumpra-se.Comodoro, 31 de outubro de 2018.Marcelo Sousa 

Melo Bento de ResendeJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 128767 Nr: 5720-94.2018.811.0046

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: APBDS, WLSDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE DOLORES NOGUEIRA 

OLIVEIRA PARAGUAÇU - OAB:25139 - O/MT, ALINE DOLORES 

NOGUEIRA OLIVEIRA PARAGUAÇU - OAB:25139/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de execução de alimentos, proposto por Ana Paula 

Barbosa da Silva em face de Sivaldo De Araújo, ambos qualificados nos 

autos.

Porém, a decisão de fls. 10 determinou que a autora emendasse, na inicial, 

a juntada de documentos do exequente e de sua representante legal e 

especificar qual rito de execução de alimentos que queira representar.

A parte autora emendou a inicial apenas em relação aos documentos de 

sua cliente e pediu o pagamento do débito apresentado em 3 dias, caso 

não havendo o pagamento ou não justificando a causa do inadimplemento, 

decreta-se assim a prisão do executado.

Decido.

 Tendo em vista o pedido de decretação de prisão, analisamos o artigo 528 

§ 7º do CPC:

“Art. 528: No cumprimento de sentença que condene ao pagamento de 

prestação alimentícia ou de decisão interlocutória que fixe alimentos, o juiz, 

a requerimento do exequente, mandará intimar o executado pessoalmente 

para, em 3 (três) dias, pagar o débito, provar que o fez ou justificar a 

impossibilidade de efetuá-lo.

(...)

§ 7º: O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que 

compreende até as 3 (três) prestações anteriores ao ajuizamento da 

execução e as que se vencerem no curso do processo.(...)”

Analisando os autos, verifica-se que o executado tem o inadimplemento do 

débito desde junho de 2017.

 Assim sendo, indefiro o pedido, vez que não se pode excutir pelo rito da 

prisão todo o crédito.

 Tendo em vista que a parte autora não cumpriu as diligencias 

determinadas, aplico o artigo 321, parágrafo único do Código de Processo 

Civil.

Isto posto, indefiro a petição inicial e julgo extinto o processo sem 

resolução do mérito.

Obedecidas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 97600 Nr: 5518-88.2016.811.0046

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO OMNI S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAXIMA GRAZIELLA ORTOLAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO RODRIGO GÓES 

NICOLADELLI - OAB:OAB/MT 17.980/A, RODRIGO FRASSETTO GOES - 

OAB:OAB/MT 17981A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sentença.

Vistos.

Trata-se de ação de busca e apreensão proposta em que se verifica que 

o autor pediu desistência do feito diante da ausência de interesse 

processual.

Decido.

Tendo em vista a manifestação da parte autora, homologo a desistência e 

extingo a demanda sem resolução de mérito com fulcro no artigo 485, 

inciso VI e VIII do Novo Código de Processo Civil.

 Determino a devolução do mandado de busca e apreensão distribuída ao 

sr. Oficial de Justiça sem cumprimento.

Ante o exposto, declaro extinto, sem resolução de mérito, os presentes 

autos.

Após o trânsito, ao arquivo, com as baixas e anotações necessárias.

P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 61393 Nr: 3208-51.2012.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONIVALDO SOARES DE CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELÍVIA VAZ SANTOS CASTRIANI 

- OAB:13230 MT, GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO GONÇALVES - 

OAB:16681

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:MT/3056

 Vistos.

Defiro o pedido retro, após a dilação do prazo, o requerente deve 

manifestar-se acerca da impugnação e dos cálculos apresentados 

independentemente de intimação, sob pena de homologação dos mesmos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 87731 Nr: 1425-82.2016.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS E 

VETERINÁRIOS LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAYANE LANCE CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO DE SOUZA SCHMIDT - 

OAB:19.996-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO ROSALINO BREDA - 

OAB:MT/14.687, MICHELL ANTONIO BREDA - OAB:MT 16.990

 Vistos.

A parte autora requereu realização de pesquisa junto ao Banco Central, 

Receita Federal e DETRAN, com a finalidade de localizar bens do 

requerido.

Ocorre à parte interessada não demonstra nos autos que realizou 

diligências a fim de encontrar bens do requerido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – 

AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – BUSCA PELO 

SISTEMA INFOJUD PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS PARA PENHORA – 

EXAURIMENTO DAS VIAS EXTRAJUDICIAIS – DECISÃO FUNDAMENTADA 

– POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É 

cabível o requerimento de informações à Receita Federal para a 

localização de bens do executado, tão-somente, na hipótese de restarem 

exauridos pelo credor os meios ordinários de localização de bens 

passíveis de penhora.

(AI 97507/2015, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 15/12/2015, Publicado no DJE 18/12/2015)

Não consta nos autos nenhuma certidão emitida pelo DETRAN informando 

que a parte requerida não possui veículos bem como não existe nenhuma 

certidão emitida pelo cartório de registro de imóveis informando a parte 

não é proprietária de imóveis.

Assim sendo, indefiro a solicitação.

 Intime-se a parte exequente para que se manifeste em 15 dias.

 Caso a parte não se manifeste no prazo assinalado e não indique bens 

penhoráveis, fica desde já determinada à suspensão do presente feito 

com fundamento no artigo 921 do CPC.

Decorrido o prazo de 01 ano, sem que a parte se manifeste, desde já fica 

determinado o arquivamento dos autos.

P. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 99276 Nr: 551-63.2017.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Credisul -. Cooperativa de Crédito Rural do Sul de 

Rondônia LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIO DE PIZZA COMODORO LTDA, 

GILBERTO JOAQUIM DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE TESSARO - OAB:1562

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos.

Defiro o pedido e determino a suspensão do feito até a apreciação da 

Defensoria Pública.

Decorrido o prazo, intime-se a parte autora, via DJE, para que se 

manifeste em 5 dias.

P. I.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 123393 Nr: 3513-25.2018.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIEL AMERICO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO ANDRADE 

ZUCHETTI - OAB:22584/O, NAYRA RINALDI BENTO - OAB:23194/O

 Vistos em Mutirão – Semana Justiça Pela Paz em Casa. (...) 2 - Assim 

sendo, tendo em vista que não é caso de absolvição sumária, pois a 

defesa preferiu se manifestar de forma ampla de maneira que a tese 

defensiva necessita da produção de provas, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 23 de Janeiro de 2019, às 15:00 horas, 

conforme dispõe o artigo 399 do Código de Processo Penal. 3 - Intime-se o 

acusado, as testemunhas arroladas e a vítima, se for o caso, de acordo 

com o que determina o artigo 399 e 400 do Código de Processo Penal. 4 - 

A fim de racionalizar os trabalhos da secretaria, a presente decisão serve 

como M A N D A D O D E I N T I M A Ç Ã O e eventual ofício requisitório de 

testemunhas policiais militares, sendo que neste caso o presente 

documento será entregue ao comandante do policial militar. 5 – Intime-se o 

Ministério Público e a Defesa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 95125 Nr: 4371-27.2016.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVO TIAGO BASGAL RIBAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSMAR LUIZ PRETTO - 

OAB:20.696/MT

 Vistos em Mutirão – Semana Justiça Pela Paz em Casa.

Verifica-se que o órgão ministerial requer a desistência da oitiva da vítima 

tendo em vista que as diligências efetivadas para encontra-la resultaram 

infrutíferas.

Isto posto, defiro o pedido do órgão ministerial.

Intime-se o Ministério Público Estadual e a defesa, via DJE para 

apresentarem alegações finais.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 116824 Nr: 666-50.2018.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELIA AURELINA MATOS GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OTTO MARQUES DE SOUZA - 

OAB:12.404-A/MT

 DELIBERAÇÕES

1. Aguarde-se o retorno das cartas precatórias.

2. Após, intimem-se as partes para que apresentem suas alegações 

finais.

3. Atendendo a pedido do MPE e da defesa, determino que seja oficiado à 

Corregedoria do DETRAN/MT e requisitada cópia integral do procedimento 

administrativo, referente ao ofício 051/2017/USC/DETRAN/MT e à Honda 

BIZ, azul de placas KAH-0435.

 4. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 129323 Nr: 5948-69.2018.811.0046

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO LUIZ BEAL DE LEÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO CAIRO FRAZÃO 

PINTO - OAB:OAB/MS 15319

 DELIBERAÇÕES

1) Tendo em vista a certidão juntada nos autos, devolva-se a carta 

precatória para a comarca de origem, com as baixas e cautelas de estilo, 

consignando nossas homenagens.

2) Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 67404 Nr: 1034-98.2014.811.0046

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LJSS, LRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SRSN, DRDS, MJDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO GARCIA TATIM - 

OAB:MT/8187-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fls. 53.

Cite-se o réu Sebastião Ribeiro de Souza neto por edital, para que 

responda a presente ação, no prazo de quinze (15) dias, se quiser, 

conforme requerido, atentando-se para as regras contidas nos artigos 

256 do Código de Processo Civil.

Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para o edital.

Em relação aos demais, expeça-se carta precatória para a comarca de 

Goiânia com a finalidade de cita-los conforme fls. 42.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 16551 Nr: 1570-27.2005.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROFEL AGRO COMERCIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO RODRIGUES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KELTON ALFREDO VOLPE - 

OAB:19741/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO GARCIA TATIM - 

OAB:MT/8187-B

 Certifico e dou fé que em cumprimento a Legislação vigente, impulsiono 

estes autos, com o fim de intimar a parte autora para, no prazo legal, 

manifestar acerca da devolução da Carta Precatória negativa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40087 Nr: 1104-86.2012.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADILSON BENEDITO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA AZEREDO DA 

SILVA - OAB:16670, VALESKA FERNANDA DA CAMARA LINHARES - 

OAB:MT/14988A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 19, 

parágrafo único, da portaria 03/2017 deste juízo, intimo as partes do 

retorno dos autos para a 1ª Instância, bem como para que, no prazo 

comum de 15 dias, se manifestem nos presentes autos. Decorrido tal 

prazo sem manifestação, desde já informo que os autos serão 

arquivados.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 25959 Nr: 113-52.2008.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRUNA OLÍVIA ARTMANN, LEONARDO GIOVANI 

NICHELE, GABRIELA LEITE HEINSCH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTAÇÃO DE ÁGUAS MINERAIS VALE DAS 

ARAUCÁRIAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA LEITE HEINSCH - 

OAB:12845, LEONARDO GIOVANI NICHELE - OAB:7705/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO CARLOS 

GUIMARÃES WISZKA - OAB:9958-PR, MARCO ANTÔNIO PADOVANI - 

OAB:23.174 - PR

 Impulsiono o presente feito intimando as partes para manifestarem sobre 

o valor remanescente de R$ 59,26 depositado na conta única e vinculado 

ao presente feito, valor este penhorado via BacenJud das contas do 

executado, conforme fls. 268/270 dos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34047 Nr: 2233-97.2010.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIJAVI TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA, ELISANI 

ANTONIA VOLTI, ANDERSON CESAR FREI ALEXO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO VOTORATIN S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON CESAR FREI ALEXO - 

OAB:7069- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:14469-A/MT, MAURI MARCELO BEVERVANÇO JÚNIOR - 

OAB:OAB/MT 24197-A

 Certifico e dou fé que impulsiono o presente feito intimando as partes para 

manifestarem, no prazo de 10 (dez) dias, com relação aos valores 

incontroversos que encontram-se depositados na conta única e 

vinculados ao presente feito, sendo R$ 8.981,45 (depósitos efetuados por 

Dijavi Transportes Rodoviários Ltda).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 114293 Nr: 7107-81.2017.811.0046

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÚTUA - CAIXA DE ASSISTENCIA DO CREA- MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMINGOS SAVIO LIZZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVO SÉRGIO FERREIRA MENDES - 

OAB:MT/8909, JULIANA ZAFINO ISIDORO FERREIRA MENDES - 

OAB:12.794/B MT, MAX MAGNO FERREIRA MENDES - OAB:8093

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, e considerando o disposto no artigo 

203 § 4º do CPC e o artigo 3º da portaria 03/2017 deste juízo, impulsiono a 

presente deprecata para intimar a parte autora, por seu(ua) 

procurador(a), para que efetue, no prazo de 30 dias, o depósito da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça, a fim de que possa ser cumprido o 

mandado, devendo o depósito ser efetuado de acordo com o Provimento 

07/2017-CGJ. (Acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), 

selecionar o menu Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ 

que irá abrir a página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa 

página selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência). Não havendo 

manifestação no prazo de 30 dias, o ato deprecado será devolvido à 

Comarca de origem sem o devido cumprimento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 109113 Nr: 4962-52.2017.811.0046

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMILSON ALVES XAVIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HANDERSON SIMOES DA SILVA - 

OAB:3279

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:128.341/SP

 Código 109113.

Vistos.

Tendo em vista a certidão de fls. 86 que indica a ausência de contestação 

da parte requerida, determino a intimação do autor para que manifeste o 

que entender pertinente.

P. I.

 Comodoro/MT, 30 de novembro de 2018.

Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 101312 Nr: 1549-31.2017.811.0046

 AÇÃO: Embargos->Recursos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURICIO MATTANA, LAUDEMIR ANTÔNIO SEBBEN, 

IVÂNIA MARIA MATTANA SEBBEN, MATHEUS MATTANA SEBBEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEVERSON CAMPOS CONTO - 

OAB:MT/15055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:20495/A/MT

 Código 101312.

Vistos.

Tendo em vista que os autos principais foram suspensos em razão de 

realização de acordo, suspendo os presentes embargos do devedor até o 

cumprimento integral da referida convenção pactuada entre as partes.

P. I.

 Comodoro/MT, 30 de novembro de 2018.

Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 31044 Nr: 2166-69.2009.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GASTÃO BATISTA TAMBARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CESAR FAVARO MOTTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉSAR AUGUSTO GULARTE DE 

CARVALHO - OAB:24366

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ ORIONE NETO - 

OAB:3.606/MT, MARCOS ROBERTO DA SILVA VALENTIM - 

OAB:17.738/MT

 Vistos.

Devolvo os autos à secretaria para que seja cumprido o art. 28 da Portaria 

nº 03/2017.

Após o decurso de prazo autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 61303 Nr: 3109-81.2012.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - SEFAZ -MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ RENATO FERREIRA BINAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS CELSO MONTEIRO DA 

FONSECA GROTA - OAB:11343-B/MT

 Vistos.

Considerando a manifestação do leiloeiro de fls. 50, por cautela, suspendo 

a hasta publica designada.

Determino que seja expedido oficio para o Cartório de Registro de Imóveis 

de Pontes e Lacerda solicitando averbação da penhora na matricula do 

imóvel, bem como cópia da mesma.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 32429 Nr: 617-87.2010.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: O ESPÓLIO DE MAXIMILIANO KLAHOLD, ZELIDE 

BOMBARELLI KLAHOLD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO GARCIA TATIM - 

OAB:MT/8187-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A OAB/MT

 Vistos.

1 – Interposto o recurso de apelação a parte recorrida já apresentou as 

contrarrazões, assim sendo, determino que os autos sejam remetidos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso com as nossas 

homenagens.

2 – Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 66349 Nr: 90-96.2014.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DE 

MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO VALTER RIBEIRO & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVO SÉRGIO FERREIRA MENDES - 

OAB:MT/8909, JULIANA ZAFINO ISIDORO FERREIRA MENDES - 

OAB:12.794/B MT, MAX MAGNO FERREIRA MENDES - OAB:8093

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido e determino o sobrestamento do feito, pelo prazo 

requerido.

Decorrido o prazo, intime-se a parte exequente, mediante remessa dos 

autos para que se manifeste em 5 dias.

Ressalto a impossibilidade de realização de alvará dos valores 

bloqueados, uma vez que o Sistema Bacenjud não informa o número da 

conta em que foi realizada a penhora.

Dessa forma, restituo os autos para a exequente a fim que informe o 

número da conta para ser expedido alvará para levantamento dos valores.

P. I.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 34271 Nr: 2456-50.2010.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDO ZONTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO MÁRIO COCCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO RANDAZZO NETO - 

OAB:3504-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

O advogado Leonardo Randazzo Neto, OAB/MT 3.504-A, peticionou às fls. 

195 acostando e-mail da parte requerendo o substabelecimento sem 

reserva de poderes a outro causídico.

Assim, considerando os documentos colacionados, revogo a decisão que 

declarou perdida a prova testemunhal e determino que sejam intimados os 

advogados substabelecidos (fls. 197-v) acerca do despacho de fls. 191.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62301 Nr: 353-65.2013.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A, MAURO PAULO GALERA 

MARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO GOMES SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS CELSO MONTEIRO DA 

FONSECA GROTA - OAB:11343-B/MT, MAX DELIS DE QUEIROZ - 

OAB:16802, VICTOR HENRIQUE RAMPASO MIRANDA - OAB:20441/O- 

MT

 Certifico e dou fé que em cumprimento ao artigo 162, § 4º do CPC ou 

Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 VI da CNGC, impulsiono estes autos, com 

o fim de intimar a do advogado da parte autora para que, junte nos autos 

os dados bancários, Nº do Banco, CPF/CNPJ, para expedição do alvará 

para levantamento dos valores penhorados em juízo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 102559 Nr: 2069-88.2017.811.0046

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEBORAH DA SILVA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADÃO JANUÁRIO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA AZEREDO DA 

SILVA - OAB:16670

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO HENRIQUE MOREIRA 

ROMAN - OAB:18876/O

 Vistos.

Cuida-se de acordo extrajudicial realizado por DEBORAH DA SILVA 

SANOS e ADÃO JANUÁRIO DOS SANTOS apresentado ao poder judiciário 

para homologação, no qual a requerente propôs a execução de alimentos.

O acordo encontra descrito nas folhas 74/76.

O órgão ministerial se manifestou pela homologação visto que o acordo 

atende os interesses da criança (fls. 82).

Decido.

Tendo em vista o acordo juntado aos autos, HOMOLOGO por sentença o 

acordo celebrado pelas partes, sendo que suas condições ficam fazendo 

parte desta decisão e JULGO EXTINTO o processo, com resolução do 

mérito, na forma do artigo 487, III, do Novo Código de Processo Civil.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Ciência ao órgão ministerial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 123305 Nr: 3467-36.2018.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MADLR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KDSL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAÍRA MOURA SOARES - 

OAB:13934

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação de declaração negativa de paternidade, cumulado com 

pedido de modificação no registro civil de nascimento proposta por 

MÁRCIO ADRIANO DE LARA ROSA em face de JÚLIA DE SOUZA DE 

LARA ROSA, representada por sua genitora KELY DE SOUZA LIMA.

Conforme determinação de fls. 22, este Juízo facultou ao requerente 

MÁRCIO ADRIANO DE LARA ROSA a emendar a inicial sob pena de lhe 

ser aplicado o artigo 312, § 1º do Novo Código de Processo Civil.

Assim, o requerente MÁRCIO ADRIANO DE LARA ROSA solicitou que a 

requerida, na pessoa de sua representante KELY DE SOUZA LIMA seja 

citada por meio de seu companheiro que se encontra recluso na Cadeia 

desta Comarca (fls. 25/26).

O referido pedido fora indeferido por não preencher os requisitos do artigo 

319, inciso II, do Novo Código de Processo Civil (fls. 28), ao passo, que lhe 

fora facultado o prazo extraordinário para emendar a inicial.

Ocorre que, o requerente MÁRCIO ADRIANO DE LARA ROSA se 

manifestou no mesmo sentido anteriormente, pugnando que a 

representante KELY DE SOUZA LIMA da requerida fosse citada mediante 

terceiro – seu companheiro que se encontra detido pelo sistema prisional 

desta Comarca – (fls. 31/32).

Isso posto, verifico que os requisitos dos artigos 319 e 320 do Novo 

Código de Processo Civil não foram preenchidos, de modo a resultar em 

inepta a inicial.

Adoto aresto do e. TJSP:

“INDEFERIMENTO DA INICIAL. Petição inicial que não preenche os 

requisitos legais do [...] CPC. Ausência de cumprimento de determinação 

para emenda da inicial. Recurso, tendente a alterar essa decisão, 

desprovido.” (APL 00032296420118260007, 4ª Câmara de Direito Privado - 

22/4/2013 - Teixeira Leite)

 Logo, INDEFIRO a petição inicial com fulcro no artigo 321, § 1º do Novo 

Código de Processo Civil.

Não se pode citar uma terceira pessoa ao invés da pessoa correta.

 Intime-se a parte, via DJE.

Cumpra-se, expedindo o necessário.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 63313 Nr: 1441-41.2013.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOCELITO FOLETO, GELSON IVAN FOLETO, 

OSVALDO EUGÊNIO FOLETO, VINICIUS EUGÊNIO FOLETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO 

- OAB:15687-A, TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM - OAB:OAB/PR 

22129

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de acordo apresentado ao poder judiciário para homologação.

Decido.

Tendo em vista o acordo juntado aos autos, homologo por sentença o 

acordo celebrado pelas partes, sendo que suas cláusulas e condições 

ficam fazendo parte desta decisão e DECLARO SUSPENSO o processo, 

na forma do artigo 922 do Código de Processo Civil.

Art. 922. Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução 

durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra 

voluntariamente a obrigação.

Decorrido o prazo de suspensão as partes desde já devem ser manifestar 

no prazo de 15 dias.

Decorrido o prazo de 15 dias a contar do término do período de 

suspensão, caso as partes não se manifestem, desde já fica determinado 

o arquivamento do feito.

 Publique-se. Registre-se. Intime-se.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 36407 Nr: 1104-23.2011.811.0046

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA RODRIGUES RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEOCINA GERALDA DE SOUZA, SERRANA 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA BORDINHÃO 

BAIAROSKI DA SILVA - OAB:MT/17408/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o presente feito, para intimar a advogada Rosangela Bordinhão 

Baiaroski, para a mesma se pronunciar se a parte autora entrou em 

contato.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64130 Nr: 2281-51.2013.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABSOLUTA CONSTRUTORA LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA-ME, 

ANTONIO ERNANI KUHN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO GIOVANI NICHELE - 

OAB:7705/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL CISNEIRO RODRIGUES 

- OAB:279654

 Tendo em vista que a publicação da decisão de 28/09/2018 saiu em nome 

do patrono que substabeleceu os poderes sem reserva ao Dr Rafael 

Cisneiro Rodrigues, nesta data fiz a alteração do patrono e impulsiono o 

feito para publicação: Trata-se de cumprimento de sentença requerido por 

Leonardo Giovani Nichele em face de Clautur Viagens e Turismo Ltda - ME. 

É o relato do necessário. Decido. Impulsiono o feito da seguinte maneira. I 

– Retifique-se no Cartório Distribuidor e no Setor de Cadastro a capa dos 

autos, fazendo registrar que o feito já se encontra na fase de 

Cumprimento de Sentença, nos termos do artigo 513, e seguintes do CPC. 

II – Intime-se a parte executada, por meio de seu advogado via DJE (CPC, 

art. 513, §2º, I), ou, na falta deste e em caso de ser representada pela 

Defensoria Pública, por carta com Aviso de Recebimento (Art. 513, §2º, II, 

do CPC), para efetuar o pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de incidir em multa de 10% do total da condenação, nos termos do 

art. 523, §1º, do CPC. III – Transcorrido o prazo acima sem o pagamento, 

certifique-se e, em havendo pedido de penhora on-line, com a atualização 

do valor devido, voltem-me os autos conclusos, caso ausente tal pedido, 

expeça-se, desde, então, mandado de penhora e avaliação. IV – 

Transcorrido o prazo estipulado no item I, a parte executada terá 15 

(quinze) dias para apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, 

independentemente de penhora ou nova intimação (art. 525 do CPC). V – 

Não apresentada impugnação, manifestem-se as partes credoras, no 

prazo de 05 (cinco) dias, quanto ao seu interesse pela adjudicação dos 

bens eventualmente penhorados. Intimem-se. Cumpra-se. Comodoro-MT, 

27 de setembro de 2018. Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30294 Nr: 1474-70.2009.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENVINDA MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO 

GONÇALVES - OAB:16681

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista que a parte autora não foi intimada sobre a realização da 

pericia, impulsiono o presente feito para realização de nova pericia, para o 

dia 07 de dezembro de 2018, a partir das 17h00min.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 28986 Nr: 2947-28.2008.811.0046

 AÇÃO: Ação Rescisória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARGIL AGRÍCOLA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE APARECIDO PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GÉRSON LUÍS WERNER - 

OAB:6298-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO RIBAS TERRA - 

OAB:7205/MT

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte requerida, na 

pessoa de seu advogado, para que providencie a retirada, nesta 

secretaria, da Carta Precatória expedida com finalidade de inquirir a 

testemunha, Nilson Nascimento, na comarca de Pontes e Lacerda/MT, bem 

como, efetue a sua distribuição particular naquele respeitável Juízo 

deprecado. Comprovando posteriormente, nos autos em epígrafe, sua 

distribuição, bem como as diligências realizadas. Outrossim, no que diz 

respeito à indagação da petição de fls.: 290-292, informo que o valor 

outrora recolhido e comprovado, na petição de fls.: 279-280, fora para a 

distribuição da missiva anteriormente expedida com a mesma finalidade. 

Porém, apesar de cumprida, restou-se infrutífera, pois a testemunha 

estava em tratamento médico, o que se comprova nas fls.: 281-288, dos 

autos. Desta maneira, a Carta Precatória aguardará sua retirada na 

contracapa dos autos.

 Luciano Lopes

Técnico Judiciário

Mat.: 34887

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 69292 Nr: 2501-15.2014.811.0046

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOCELITO FOLETO, GELSON IVAN FOLETO, 

OSVALDO EUGÊNIO FOLETO, GILBERTO BASILIO TRAVI, DENISE LAHUTE 

TRAVI

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103873/12/2018 Página 501 de 948



 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO 

- OAB:15.687-A, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - OAB:14469-A/MT, 

VANIA DE JESUS ALVES BARBOSA - OAB:19380/B -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido monitório inicial e, nos 

termos do art. 701, §2º, CPC, do Código de Processo Civil, declaro 

constituído de pleno direito executivo judicial em favor do requerente, no 

valor de R$ 976.679,10 (novecentos e setenta e seis mil seiscentos e 

setenta e nove reais e dez centavos), com atualização monetária a partir 

da data do vencimento do título e juros moratórios de 1% (um por cento) 

ao mês, desde a citação válida do devedor. Condeno o requerido ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro 

em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito atualizado nos termos do 

art. 85, §2º, CPC.Após o trânsito em julgado, não havendo requerimento de 

cumprimento de sentença por qualquer das partes arquivem-se os 

presentes autos.Publique-se.Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 30294 Nr: 1474-70.2009.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENVINDA MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO 

GONÇALVES - OAB:16681

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 E, para tanto nomeio como perito, independentemente de compromisso 

(art. 466, do CPC), o Dr Vagner Hoffmann, CRM-RO 3460, com endereço à 

Rua Terezina, 345, Vilhena/RO, devendo ser intimado desta nomeação 

para conhecimento e realização da perícia médica necessária, para 

responder os quesitos apresentados pelas partes, devendo o mesmo ser 

intimado desta nomeação.Designo a perícia médica para o dia 26 de 

outubro de 2018, a partir das 17h40min, no prédio do Fórum desta 

comarca, devendo as partes serem intimadas para a realização do exame. 

O respectivo laudo deverá ser apresentado no prazo de 30 (trinta) dias, a 

contar da efetivação do exame médico. Faculto às partes dentro do prazo 

de 05 (cinco) dias, a indicação de assistentes técnicos. Saliento que os 

honorários periciais serão quitados consoantes dispõe o art. 95 e SS do 

CPC.Fixo honorários periciais no valor máximo da tabela II, da Resolução 

nº 305/2014, do Conselho da Justiça Federal e, com base no parágrafo 

único do artigo 3º da resolução retromencionada e, multiplico, por dois, 

referido valor, haja vista a complexidade do exame e ao local de sua 

realização, sendo assim, fixo o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), 

devendo ser expedido ofício nos moldes do anexo I, da referida resolução, 

e os demais atos necessários ao pagamento junto a Justiça Federal - 

Seção Judiciária de Mato Grosso 1ª Região.Intimem-se as partes, que 

estas detêm o prazo de 15 (quinze) dias para alegar qualquer das 

matérias constantes no art. 465, §1º, I, CPC bem como para indicação de 

assistentes técnicos e apresentação de quesitos (art. 421, § 1.º, II, CPC) 

sob pena de preclusão.Após, realizada a perícia, intimem-se as partes 

para apresentarem alegações finais em forma de memorial em prazo 

comum de 15 (quinze) dias em analogia ao art. 477, §1º, CPC.Expeça-se o 

necessário.Intimem-se.Cumpra-se.Comodoro-MT, 28 de setembro de 

2018.Antonio Carlos Pereira de Sousa JuniorJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 77633 Nr: 2231-54.2015.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO CARLOS OLIVEIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO 

GONÇALVES - OAB:16681

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, CPC JULGO 

PROCEDENTES os pedidos contidos na exordial para o fim de CONDENAR 

o requerido a CONCEDER o benefício de Auxílio Doença no importe de 91% 

(noventa e um por cento) do salário-de-benefício em favor da parte 

autora, desde o requerimento administrativo em 30/01/2015, bem como 

CONVERTER em Aposentadoria por Invalidez, inclusive 13º (décimo 

terceiro) no importe de 100% (cem por cento) do salário-de-benefício a 

partir da data estipulada no laudo pericial, ou seja, 22/06/2016. Tendo em 

vista a verossimilhança dada pelas próprias razões da sentença e o 

perigo da demora consistente no nítido caráter alimentar do benefício, 

CONCEDO TUTELA ANTECIPADA EX OFFICIO para o fim específico de 

determinar ao INSS que implante o benefício ora concedido no prazo de 30 

(trinta) dias. Quanto às prestações vencidas desde então, acaso 

existentes, serão devidos correção monetária a partir do vencimento de 

cada parcela, aplicando-se o Índice Nacional de Preços ao Consumidor 

(INPC) para a correção monetária e juros moratórios nos mesmos moldes 

aplicados à caderneta de poupança.Isento a autarquia requerida do 

pagamento das custas judiciais, em razão do comando normativo 

consignado no art. 1º, §1º da Lei nº 9.289/1.996 c/c o art. 8º, § 1º da Lei 

nº 8.620/1.993 c/c o art. 3º, inciso I da Lei Estadual nº 7.603/2.001. 

Condeno ainda o requerido ao pagamento de honorários advocatícios de 

sucumbência, no importe de 10% sob o valor da condenação. Não 

havendo recurso de apelação contra o valor fixado a título de honorários 

periciais, expeça-se certidão no valor fixado nos autos em favor do perito 

nomeado aos autos para que este providencie a cobrança junto ao Estado 

de Mato Grosso nos moldes do art. 507, §3º, CNGC/MT.Sentença não 

sujeita a reexame necessário.Com o trânsito em julgado e, nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.P.I.C.Comodoro/MT, 26 de novembro de 2018.Antonio Carlos 

Pereira de Sousa JuniorJuiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 122141 Nr: 2994-50.2018.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO ADRIANO ESTEVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RIAN DIULICE CORDEIRO DA 

SILVA - OAB:18.139/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 122141

Vistos.

Cuida-se de pedido de cumprimento definitiva de sentença requerida por 

PAULO ADRIANO ESTEVES DA SILVA e outro contra INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL todos devidamente qualificados.

Decido.

De pronto, no meu entendimento a presente demanda ajuizada pelo autor, 

trata-se na verdade de mero requerimento de cumprimento de sentença, 

considerando que visa, sobretudo, que o requerido cumpra “o quantum” 

em sentença prolatada nos autos de cód. 38952. Verifico que não se trata 

de cumprimento provisório de sentença, pois ausentes seus requisitos.

Nesse pórtico, tratando-se de requerimento de cumprimento definitivo de 

sentença, mister que tal peça seja encartada nos autos de conhecimento, 

devendo em tais autos dar o devido cumprimento da sentença.

Desta feita, determino o arquivamento dos autos, com as baixas e 

cautelas estilares, devendo a parte autora/exequente apresentar o 

presente requerimento de cumprimento de sentença nos autos de 

conhecimento de cód. 38952 oriundo da 2ª vara desta comarca.

Decorrido o prazo para interposição de recurso cabível, remetam-se os 

autos ao arquivo.

Às providências.

 (assinado digitalmente)

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 73410 Nr: 479-47.2015.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENILDO JOSE ALENCASTRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS, GERÊNCIA EXECUTIVA DO INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO 
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GONÇALVES - OAB:16681

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, CONHEÇO, mas NEGO PROVIMENTO aos presentes 

embargos de declaração. DEIXO de condenar a parte embargante a pagar 

multa de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa por não 

vislumbrar a ocorrência de caráter protelatório.P. I. C.Comodoro-MT, 29 de 

novembro de 2018.(assinado digitalmente)Antonio Carlos Pereira de Sousa 

JuniorJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40145 Nr: 1161-07.2012.811.0046

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA CAROLINA DE PINHO ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO 

GONÇALVES - OAB:16681

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a advogada Gleyscler Belussi Ribeiro Gonçalves, retirou 

nesta secretaria os autos no dia 28 de setembro de 2017, e em 

cumprimento ao mandado de busca e apreensão de autos, o oficial de 

justiça Wagner Stupp no dia 13 de março de 2018 devolveu os autos a 

esta secretaria. Outrossim, impulsiono estes autos para intimar a 

advogada da parte autora a manifestar-se quanto a devolução da Carta 

Precatória.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 20226 Nr: 1365-61.2006.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARGIL AGRÍCOLA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO AURELIO GOES, ROBERTO 

CASTELLA, MARIA APARECIDA DE GOES CASTELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA SEEFELD WERNER - 

OAB:7839-B, GÉRSON LUÍS WERNER - OAB:6298-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO CARLOS DOS 

SANTOS - OAB:OAB/SP 102041

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo para os executados indicarem 

bens passiveis de penhora. Outrossim, impulsiono estes autos para a 

parte exequente requerer o que entender de direito, no prazo de 

15(quinze) dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 34255 Nr: 2440-96.2010.811.0046

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ADENIR DOS SANTOS DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:7657-B/MS, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - 

OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, interposta pelo Banco Bradesco 

S/A em face de José Adenir dos Santos Duarte, todos devidamente 

qualificados.

Ressai nos autos que a parte exequente foi intimada para que desse o 

devido andamento no feito, sob pena de extinção com base no art. 485, 

inciso III, CPC.

 Fundamento e decido.

É sabido que este Juízo não poderá ficar à mercê da vontade das partes, 

vez que, se isto ocorresse, não haveria atenção aos princípios do devido 

processo legal e da celeridade processual, fazendo com que este 

instrumento atinja o seu fim específico.

A exequente foi intimada, a fim de dar o devido andamento do feito, 

entretanto apenas realizou um requerimento genérico, não demonstrando 

assim a sua efetividade em localizar o bem.

 Sendo assim, não há como o judiciário socorrer a parte, sob pena de ferir 

de morte o cânones do Processo Civil, bem como o desenvolvimento válido 

e regular do processo.

Ante o exposto, com fundamento no art. 485, inciso III, do Código de 

Processo Civil c/c art. 581 da CNGC/MT, este por aplicação analógica, 

JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução de mérito.

Às comunicações de praxe.

Sem custas e sem honorários sucumbenciais.

Após, certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as 

formalidades legais.

P.I.C

Comodoro-MT, 27 de novembro de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 39280 Nr: 295-96.2012.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NERY DELAZZERI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO MÁRIO COCCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONIE JACIR THOMAZI - 

OAB:9877-B, VICTOR HENRIQUE RAMPASO MIRANDA - OAB:20441/O- 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Tendo em vista que esta Comarca atualmente encontra-se sem Defensor 

Público, não havendo resposta, nomeio como curadora especial a douta 

advogada Gabriela Leite Heinsch OAB 12.845, devendo a mesma ser 

intimada pessoalmente da presente nomeação.

Ressalto que, com a designação de Defensor Público para esta comarca, 

a presente nomeação será revogada, fixando-se os honorários 

advocatícios pelo trabalho efetuado.

Cumpra-se na integra a determinação retro, devendo ser expedido oficio 

ao Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca para a competente 

averbação, e após, intimem-se os credores hipotecários descritos na 

matricula nº 681, acostada às fls. 31/35, para que tomem ciência da 

penhora realizada, e querendo, exerçam seu direito de preferencia (CPC, 

art. 799).

 Às providencias.

Comodoro-MT, 27 de novembro de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 34481 Nr: 2665-19.2010.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS 

RECURSOS NATURAIS - IBAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO APARECIDO VIEIRA ALVES - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE DE HOLANDA ROCHA - 

OAB:MT/9893-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Indefiro o pleito de citação por edital, uma vez que o endereço expedido na 

carta precatória não coincide com o endereço apresentando as fls. 45, 

não havendo assim motivos para realizar a citação edilícia, sendo esta 

somente possível após esgotadas todas as diligências possíveis para a 

localização da parte requerida, o que não ocorre no caso vertente.

DETERMINO que seja procedida a citação do executado na forma do art. 

8º, inciso I, da LEF, para no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida, com 

os acréscimos legais, ou oferecer bens à penhora, sob pena de serem 

penhorados tantos bens quantos bastem para garantir a execução.

 Cumpra-se.

Comodoro/MT, 27 de novembro de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 16446 Nr: 1500-10.2005.811.0046
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIAO AUGUSTO BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIS DE ALMEIDA 

AVELAR - OAB:9721/A-MT, CARLOS APARECIDO DE ARAUJO - 

OAB:44094

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista a concordância da exequente, HOMOLOGO os cálculos 

apresentados às fls. 110/111 pelo executado, devendo ser expedido novo 

RPV ou precatório para pagamento, conforme o caso.

Com a comprovação do pagamento, expeça-se alvará para levantamento 

dos valores em favor da exequente.

Certifique se o saldo foi devolvido a União.

 Em seguida, não havendo outros requerimentos, no prazo de 15 (quinze) 

dias, arquivem-se os autos com as baixas e cautelas de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Comodoro-MT, 28 de novembro de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 32016 Nr: 204-74.2010.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A . M . DE OLIVEIRA MATERIAIS P/ 

CONSTRUÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JÚNIOR - 

OAB:Sub. Proc. Gera

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Defiro o pedido retro.

Determino a suspensão do feito pelo prazo de 06(seis) meses, enquanto 

aguarda-se o processamento do processo de compensação.

 Decorrido o prazo solicitado, intime-se o requerente, mediante publicação 

no diário da justiça eletrônico/REMESSA dos autos, para que promova o 

andamento do feito, sob pena de extinção, nos termos do art. 580, e 

seguintes da CNGC/MT.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 28 de novembro de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 16051 Nr: 1143-30.2005.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSEMIRA EBRES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DA SILVA BORGES - 

OAB:202149/sp

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista a concordância da exequente, HOMOLOGO os cálculos 

apresentados às fls. 165/166 pelo executado, devendo ser expedido RPV 

ou precatório para pagamento, conforme o caso.

Com a comprovação do pagamento, expeça-se alvará para levantamento 

dos valores em favor da exequente.

Em seguida, não havendo outros requerimentos, no prazo de 15 (quinze) 

dias, arquivem-se os autos com as baixas e cautelas de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Comodoro-MT, 27 de setembro de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 5200 Nr: 1065-75.2001.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMATROL COMÉRCIO DE MADEIRAS EM 

TORAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZABETH MACEDO SILA - 

OAB:6912/OAB/MT, WINSTON LUCENA RAMALHO - OAB:OAB/MT 6985

 Isso posto, DECRETO, de ofício, a extinção da execução fiscal, com 

resolução de mérito, nos termos do art. 174, do CTN combinado com o art. 

487, inciso II, CPC, em razão da ocorrência da prescrição. Deixo de 

condenar a Fazenda Pública em custas, nos termos do art. 39, da LEF, 

ficando obrigada a realizar o pagamento de eventuais despesas judiciais 

geradas no feito.P. I. C.Comodoro-MT, 28 de novembro de 2018.Antonio 

Carlos Pereira de Sousa JuniorJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 67315 Nr: 966-51.2014.811.0046

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OTTO MARQUES DE SOUZA, MARIELI APARECIDA 

TOLDO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON CESAR FREI ALEXO - 

OAB:7069- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:MT/3056

 VISTOS

Trata-se de Cumprimento de Sentença requerido por Banco do Brasil 

Bradesco S/A em face de Otto Marques de Souza e Marieli Aparecida 

Toldo de Souza.

Considerando que a parte sucumbente não efetuou o pagamento 

espontâneo da condenação, determino:

I – Retifique-se no Cartório Distribuidor e no Setor de Cadastro a capa dos 

autos, fazendo registrar que o feito já se encontra na fase de 

Cumprimento de Sentença, nos termos do artigo 513, e seguintes do CPC.

II – Intimação da parte executada, por meio de seu advogado via DJE (CPC, 

art. 513, §2º, I), ou, na falta deste e em caso de ser representada pela 

Defensoria Pública, por carta com Aviso de Recebimento (Art. 513, §2º, II, 

do CPC), para efetuar o pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de incidir em multa de 10% do total da condenação, nos termos do 

art. 523, §1º, do CPC.

III – Transcorrido o prazo acima sem o pagamento, certifique-se e, em 

havendo pedido de penhora on-line, com a atualização do valor devido, 

voltem-me os autos conclusos, caso ausente tal pedido, expeça-se, 

desde, então, mandado de penhora e avaliação.

IV – Transcorrido o prazo estipulado no item I, a parte executada terá 15 

(quinze) dias para apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, 

independentemente de penhora ou nova intimação (art. 525, do CPC).

V – Não apresentada impugnação, manifestem-se as partes credoras, no 

prazo de 05 (cinco) dias, quanto ao seu interesse pela adjudicação dos 

bens eventualmente penhorados.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 29 de novembro de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 61424 Nr: 3240-56.2012.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OTTO MARQUES DE SOUZA, MARIELI 

APARECIDA TOLDO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:MT/3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON CESAR FREI 

ALEXO - OAB:7069- MT, ANDRÉ ANTONIO WESCHENFELDER - 

OAB:18203/O MT
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 Vistos.

Considerando o transcurso de aproximadamente de 02 (dois) anos da 

avaliação dos bens imóveis, há grande probabilidade de que os valores 

atribuídos estejam defasados, pelo que, nos termos do art. 873, inciso III, 

do Novo Código de Processo Civil, determino que seja realizada nova 

avaliação nos bens penhorados à fl. 87, por Oficial de Justiça, tendo a 

parte executada que arcar com as custas do mesmo.

 Posteriormente, intimem-se as partes para que se manifestem acerca do 

teor do laudo de avaliação no prazo de 05 (cinco) dias.

Comodoro-MT, 29 de novembro de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 23325 Nr: 840-45.2007.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOURA CONSTRUÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CESAR AUGUSTO VIEIRA - 

OAB:3229/RO

 VISTOS.

Arquivem-se os autos com as baixas e cautelas de estilo.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 29 de novembro de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 6864 Nr: 350-96.2002.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BUNGE FERTILIZANTES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARMEM TEREZINHA GUADANIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Sérgio Guerrise - 

OAB:10127/MT, MILTON DABUL POMPEU DE BARROS - OAB:3.551/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Defiro o pleito de fls. 195, para que seja realizada a pesquisa junto à 

Receita Federal do Brasil por meio do Sistema Infojud, passo a fazê-lo.

 De proêmio determino a tramitação do feito sob segredo de justiça, 

conforme preceitua o art. 155, inciso II do CPC.

Nesse sentido:

[...] AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - TENTATIVAS 

INFRUTÍFERAS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS - PEDIDO DE 

PESQUISA DE DADOS E INFORMAÇÕES - UTILIZAÇÃO DO SISTEMA 

INFOJUD -POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO. Se o agravante não 

obteve êxito nas tentativas de localização de bens dos devedores, não há 

impedimento a que o juízo proceda à pesquisa por intermédio do sistema 

INFOJUD.(TJ-MG - AI: 10024121953947001 MG , Relator: Amorim Siqueira, 

Data de Julgamento: 01/09/2015, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, 

Data de Publicação: 10/09/2015).

No mais, considerando que restou frutífera as informações oriundas da 

Receita Federal, através do Sistema Infojud, intime-se o exequente para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifeste acerca do prosseguimento 

do feito, requerendo o que entender de direito.

 Cumpra-se.

Comodoro/MT, 29 de novembro de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Souza Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 38620 Nr: 3319-69.2011.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDERINO DE AMORIM CAPELETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DO OESTE 

DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MOURA DE VARGAS - 

OAB:14.912-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Igor Amadeu Coco Rubin - 

OAB:MT 8.402

 Tendo em vista o decurso de prazo sem manifestação, impulsiono o feito 

para intimar a parte exequente a se manifestar, no prazo legal.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001296-89.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ODILO JOAO BEN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO MOURA DE VARGAS OAB - MT14912/A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DECISÃO Processo: 1001296-89.2018.8.11.0046. AUTOR(A): 

ODILO JOAO BEN RÉU: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer cc. Pedido de 

Cancelamento de Cobrança cc. Pedido de Indenização por Perdas e Danos 

ajuizada por ODILO JOÃO BEN em face de ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, todos devidamente qualificados nos 

autos, colimando indenização por dano moral onde se formulou pedido de 

tutela de urgência para fins de restabelecimento do fornecimento de 

energia elétrica. Juntou documentos. É o necessário. Decido. Para a 

concessão da tutela de urgência, esta exige nos termos do art. 300 e 

seguintes do CPC, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco 

ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. 

Desta maneira no que tange à probabilidade do direito, esta não se faz 

necessária, pois no caso vertente não seria crível exigir da parte autora 

prova de que houve notificação, mormente por se tratar de relação 

consumerista. No que tange o requisito do perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo, este emerge circunstanciadamente pelo 

simples fato de que a ausência de energia elétrica que causará mais 

dissabores de ordem material, visto que o seu direito já foi lesado. No 

tocante ao requisito da reversibilidade de fato, não há óbice para a tutela 

satisfativa, porquanto numa eventual sucumbência da parte autora no 

litígio, a medida poderá se reverter faticamente ao status a quo ante que 

se encontrava na demanda, além de ensejar a ré eventual indenização 

pelos prejuízos que vier a suportar com a aplicação da medida. Assim, 

com arrimo no art. 300 e seguintes do CPC, concedo a TUTELA DE 

URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA EM CARÁTER LIMINAR para 

determinar que a empresa requerida restabeleça o fornecimento de 

energia elétrica na unidade consumidora do requerente no prazo de 48 

horas até ulterior deliberação deste Juízo. Para tanto INTIME-SE a 

requerente para que cumpra a decisão até ulterior deliberação do juízo. 

Fixo multa, por descumprimento no valor de R$ 5.000,00 (cinco) mil reais, 

sem prejuízo de posterior alteração do valor em caso de não cumprimento 

da ordem emanada. Determino que seja procedida a citação do requerido 

no endereço acostado nos autos para comparecer na audiência de 

conciliação que designo para o dia 04 de fevereiro de 2018 às 13h00min. 

Acaso haja desinteresse na realização da audiência deverá o requerido 

nos termos do art. 334, §5º, CPC manifestar seu desinteresse por petição 

apresentada nos autos com 10 (dez) dias de antecedência, contados da 

data da audiência. Cientifique-se as partes que a audiência será realizada 

na sala do CEJUSCC deste juízo. Consigno que a citação deverá ocorrer 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da data em que foi designada 

a audiência nestes autos consoante dispõe o art. 334, CPC. Cientifique-se 

na mesma ocasião as partes que o não comparecimento injustificado na 

audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça passível de ser sancionado com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida nos termos do art. 334, §1º, CPC. Na data 

aprazada para a audiência as partes deverão estar acompanhadas por 

seus advogados ou defensores públicos e, que a parte poderá constituir 

representante, por meio de procuração específica, com poderes para 

negociar e transigir [art. 334, §10, CPC]. Intimem-se. Cumpra-se com 

URGÊNCIA. Comodoro/MT, 30 de novembro de 2018. Antonio Carlos 

Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000716-59.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. DA SILVA MÓVEIS EIRELI EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CECILIA BONIFACIO DE ANDRADE OAB - MT23949/O (ADVOGADO(A))
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VALTER PEREIRA RODRIGUES (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COMODORO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO RUA 

PARÁ, S/N, MATO GROSSO, COMODORO - MT - CEP: 78310-000 

INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO REDESIGNADA 

PARA TARDE PROCESSO n. 1000716-59.2018.8.11.0046 Valor da causa: 

R$ 3.752,57 ESPÉCIE: [DUPLICATA]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: M. A. DA SILVA MÓVEIS 

EIRELI EPP Endereço: AVENIDA PARANA, 113-E, CENTRO, COMODORO - 

MT - CEP: 78310-000 POLO PASSIVO: Nome: VALTER PEREIRA 

RODRIGUES Endereço: SITIO NOSSA SENHORA APARECIDA, S/N, 

APELIDO DECO-EM FRENTE ESCOLA-DEPOIS MERCADO LIDER, GLEBA 

MACUCO, COMODORO - MT - CEP: 78310-000 Senhor(a): M. A. DA SILVA 

MÓVEIS EIRELI EPP A presente carta, referente ao processo acima 

identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

“Tendo em vista as regras relativas ao acesso nos prédios dos fóruns 

das comarcas do Estado do Mato Grosso regulamentadas pela Portaria nº 

1247/2018-DGTJ, fica redesignada para o dia ................ às ................ a 

audiência, anteriormente, agendada neste feito. Ficam as partes intimadas 

na pessoa dos seus patronos. COMODORO, 07 de novembro de 2018., 

Lucieni Rezende Garcia Borges, Gestor(a) de Secretaria.” DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: COMODORO - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 30/01/2019 Hora: 16:20 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. 

NÃO COMPARECENDO NA AUDIÊNCIA DESIGNADA O PROCESSO SERÁ 

EXTINTO NOS TERMOS DO INCISO I DO ARTIGO 51 DA LEI 9099/95. 

COMODORO, 30 de novembro de 2018. Lucieni Rezende Garcia Borges 

Gestor(a) de Secretaria

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000054-32.2017.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO GOMES DE ASSIS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSÉ LUIZ (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RANULFO DE AQUINO NUNES OAB - MT2242/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO SENTENÇA Processo: 

1000054-32.2017.8.11.0046. REQUERENTE: FRANCISCO GOMES DE 

ASSIS REQUERIDO: JOSÉ LUIZ Vistos. Dispensado o relatório com 

fundamento no artigo 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, 

verifico que o feito se encontra apto para julgamento, eis que colhida a 

prova testemunhal em audiência de instrução. Passo a análise do MÉRITO. 

Trata-se de ação de cobrança proposta por FRANCISCO GOMES DE 

ASSIS em face de JOSÉ LUIZ, ambos já qualificados nos autos. Em 

apertada síntese, afirma o requerente que entabulou negócio com o 

requerido nos seguintes termos: realizou permuta de uma moto CG 125, 

avaliada em R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) de propriedade da 

parte Ré em troca de 7 (sete) cabeças de gado, sendo dois bezerros e 

cinco garrotinhos. Que a referida transação fora realizada em 10/02/2017, 

sendo que no dia 14/04/2017 o requerido teria pego a moto de volta para si 

e se recusa a devolver o gado permutado. Diante disso, ingressa com a 

presente demanda. O requerido por seu turno informou que o gado jamais 

fora entregue e por esta razão buscou a moto de volta. Alega a ausência 

da expedição da GTA - Guia de Transporte Animal, como prova das suas 

alegações. Realizada audiência de conciliação em 27/07/2017 (ID n.º 

10053766), o reclamado alegou ter sido prejudicado o negócio em razão 

do reclamante não ter entregue o gado e ter devolvido a moto alguns 

meses depois. Por sua vez o reclamante alegou ter devolvido a moto em 

razão da mesma possuir débitos, informando ter testemunhas da referida 

entrega, pelo que foi aprazada audiência de instrução. Inquirida a 

testemunha Walisson da Silva Oliveira, a mesma relatou desconhecer o 

negócio feito apenas tendo buscado a moto a pedido do Sr. José Luiz em 

razão do desfazimento do negócio. Disse ainda não saber nada em 

relação ao gado mencionado. Em que pesem as alegações do Requerente, 

tenho que não restou comprovado nos autos a existência do ato ilícito por 

parte do demandado. No caso, o Autor alega que firmou o negócio jurídico 

porém não apresentou prova suficiente e adequada de que efetivamente o 

negócio celebrado assim se firmou e se desfez. Nesse ponto, o pedido 

está lastreado única e exclusivamente nas palavras do próprio 

Requerente. Concluo, assim, que o Requerente não logrou êxito em 

produzir prova que atendesse à sua pretensão. À exceção de suas 

alegações consubstanciadas na inicial, nenhum outro elemento de prova 

indica tal situação. A única testemunha trazida ao feito, diz desconhecer 

os motivos do negócio, tendo apenas buscado a moto a pedido do Sr. 

José Luiz. DISPOSITIVO Posto isso, diante da ausência de provas 

suficientes à sustentação dos fatos narrados na inicial, e, 

consequentemente, da impossibilidade de imputar responsabilidade ao 

Requerido, JULGO IMPROCEDENTE o pedido apresentado por FRANCISCO 

GOMES DE ASSIS na presente ação, declarando extinto o feito com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.. Deixo de 

condenar o Requerente por litigância de má-fé, apesar do pedido 

requerido, por não verificar qualquer um dos requisitos ensejadores para 

tanto. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 

da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao 

arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Thaluá Krignl Capeletti 

Juíza Leiga Vistos Com esteio no artigo 40 da Lei nº 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão confeccionada pela juíza Leiga, imantando-a com a 

força jurídica pertinente ao ato, de tal sorte que determino sua 

concretização em todos os seus termos. Cumpra-se. COMODORO, 30 de 

novembro de 2018. Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO SENTENÇA Processo: 

1000281-85.2018.8.11.0046. REQUERENTE: M. A. DA SILVA MÓVEIS 

EIRELI EPP REQUERIDO: JOSE GONCALVES VISTOS. M. A. DA SILVA 

MOVEIS EIRELI EPP ingressou com ação de cobrança em face de JOSÉ 

GONÇALVES, argumentando que é credora do requerido da quantia inicial 

de R$ 3.855,86 (três mil oitocentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e 

seis centavos), representada pelo documento juntado no ID nº 13515061. 

Devidamente citado/intimado (ID nº 15113890), a conciliação restou 

frustrada em razão do não comparecimento injustificado do requerido (ID 

nº 16116752), razão pela qual a parte autora pleiteou a decretação de 

revelia. É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos 

do art. 38, da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de ação de cobrança em que 

a requerente afirma ser credora da quantia inicial de R$ 3.855,86 (três mil 

oitocentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e seis centavos), 

representada pelos documentos juntados nos autos. Devidamente 

citado/intimado, o requerido deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, bem como deixou de se manifestar nos autos. Sendo assim, 

com base no art. 20 da Lei 9.099/95 e art. 344 do CPC, devem ser 

reputados verdadeiros os fatos alegados pela requerente. Anoto que 

competia ao requerido apresentar o recibo de pagamento referente à 

dívida mencionada pela demandante, ou qualquer outro fato 

modificativo/extintivo para afastar a dívida, o que não o fez. E que ao 

deixar de pagar pelo pactuado, o demandado não cumpriu com o que 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103873/12/2018 Página 506 de 948



deveria, e por esse fato deve responder. Com isso, restando 

incontroversos os fatos narrados na inicial, considerando que o requerido 

não pagou o valor previamente estipulado, e não trouxe aos autos 

elementos que refutassem tais alegações, razão assiste à autora no que 

tange a cobrança dos valores. Posto isso, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO 

INICIAL, condenando o requerido JOSE GONÇALVES ao pagamento da 

quantia de R$ 3.855,86 (três mil oitocentos e cinquenta e cinco reais e 

oitenta e seis centavos) à requerente M.A. DA SILVA MOVEIS EIRELI EPP, 

todos já qualificados nos autos, extinguindo o processo com resolução de 

mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. O valor deverá ser atualizado 

com base no INPC, a partir do vencimento da dívida, com incidência de 

juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação, por se 

tratar de relação contratual. Preclusa a via recursal, aguarde-se no prazo 

de cinco dias a apresentação do cálculo do valor devido visando o início 

da fase de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 523 do NCPC. 

Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para pagamento, no 

prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10%, não incluindo 

honorários advocatícios constante na segunda parte do mencionado 

disposto legal em face do Enunciado 97 do Fonaje. Transitada em julgado, 

remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Sem custas ou despesas processuais (art. 54, da Lei 

9.099/95). Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Thaluá Krignl Capeletti Juíza 

Leiga Vistos. Com esteio no artigo 40 da Lei nº 9.099/1995, HOMOLOGO a 

decisão confeccionada pela Juíza Leiga, imantando-a com a força jurídica 

pertinente ao ato, de tal sorte que determino sua concretização em todos 

os seus termos. Cumpra-se. COMODORO, 29 de novembro de 2018. 

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito
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ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO SENTENÇA Processo: 

1000283-55.2018.8.11.0046. REQUERENTE: M. A. DA SILVA MÓVEIS 

EIRELI EPP REQUERIDO: ROSANGELA MULLER CALIARI VISTOS. M. A. DA 

SILVA MOVEIS EIRELI EPP ingressou com ação de cobrança em face de 

ROSANGELA MULLER CALIARI, argumentando que é credora da requerida 

da quantia inicial de R$ 448,93 (quatrocentos e quarenta e oito reais e 

noventa e três centavos), representada pelo documento juntado no ID nº 

13516697. Devidamente citada/intimada (ID nº 15876838), a conciliação 

restou frustrada em razão do não comparecimento injustificado da 

requerida (ID nº 16118447), razão pela qual a parte autora pleiteou a 

decretação de revelia. É o sucinto relatório, até mesmo porque 

dispensado, nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

ação de cobrança em que a requerente afirma ser credora da quantia 

inicial de R$ 448,93 (quatrocentos e quarenta e oito reais e noventa e três 

centavos), representada pelos documentos juntados nos autos. 

Devidamente citada/intimada, a requerida deixou de comparecer à 

audiência de conciliação, bem como deixou de se manifestar nos autos. 

Sendo assim, com base no art. 20 da Lei 9.099/95 e art. 344 do CPC, 

devem ser reputados verdadeiros os fatos alegados pela requerente. 

Anoto que competia à requerida apresentar o recibo de pagamento 

referente à dívida mencionada pela demandante, ou qualquer outro fato 

modificativo/extintivo para afastar a dívida, o que não o fez. E que ao 

deixar de pagar pelo pactuado, a demandada não cumpriu com o que 

deveria, e por esse fato deve responder. Com isso, restando 

incontroversos os fatos narrados na inicial, considerando que a requerida 

não pagou o valor previamente estipulado, e não trouxe aos autos 

elementos que refutassem tais alegações, razão assiste à autora no que 

tange a cobrança dos valores. Posto isso, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO 

INICIAL, condenando à requerida ROSANGELA MULLER CALIARI ao 

pagamento da quantia de R$ 448,93 (quatrocentos e quarenta e oito reais 

e noventa e três centavos) à requerente M.A. DA SILVA MOVEIS EIRELI 

EPP, todos já qualificados nos autos, extinguindo o processo com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. O valor deverá ser 

atualizado com base no INPC, a partir do vencimento da dívida, com 

incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da 

citação, por se tratar de relação contratual. Preclusa a via recursal, 

aguarde-se no prazo de cinco dias a apresentação do cálculo do valor 

devido visando o início da fase de cumprimento de sentença, nos termos 

do artigo 523 do NCPC. Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado 

para pagamento, no prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 

10%, não incluindo honorários advocatícios constante na segunda parte 

do mencionado disposto legal em face do Enunciado 97 do Fonaje. 

Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias. Sem custas ou despesas processuais (art. 54, 

da Lei 9.099/95). Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Thaluá Krignl Capeletti 

Juíza Leiga Vistos. Com esteio no artigo 40 da Lei nº 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão confeccionada pela juíza Leiga, imantando-a com a 

força jurídica pertinente ao ato, de tal sorte que determino sua 

concretização em todos os seus termos. Cumpra-se. COMODORO, 22 de 

novembro de 2018. Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO SENTENÇA Processo: 

1000257-57.2018.8.11.0046. REQUERENTE: JOSE ALVES DA SILVA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Relatório dispensado nos 

termos do art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. É sabido que este Juízo não 

poderá ficar à mercê da vontade das partes, vez que, se isto ocorresse, 

não haveria atenção aos princípios do devido processo legal e da 

celeridade processual, fazendo com que este instrumento atinja o seu fim 

específico. Realizada audiência de tentativa de conciliação, a mesma 

restou prejudicada em razão da ausência de ambas as partes (evento 

16112790). O reclamante foi devidamente intimado a comparecer ao ato 

conforme certidão da Senhora Gestora Judicial (evento 16229421). Pois 

bem, como preconiza o artigo 51, inciso I, da Lei n.° 9.099/95, o processo 

deve ser extinto sem resolução do mérito quando o (a) demandante deixa 

de comparecer a qualquer das audiências nele designadas. Art. 51. 

Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o 

autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo; No 

caso vertente, observa-se que o Reclamante foi regularmente intimado da 

realização da audiência, não justificando sua ausência, bem como não 

comunicou qualquer impedimento até a sua abertura, como seria de rigor à 

vista do artigo 362, § 1°do CPC. Em entendimento da Turma Recursal Única 

do Estado de Mato Grosso: RECURSO INOMINADO –RELAÇÃO DE 

CONSUMO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS –INSCRIÇÃO 

EM SERASA –AUSÊNCIA INJUSTIFICADA DO AUTOR À AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO – CONTUMÁCIA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO E CONDENAÇÃO DO AUTOR AO PAGAMENTO DAS CUSTAS 

–ATESTADO MÉDICO COM DATA DIVERSA DA AUDIÊNCIA – SENTENÇA 

MANTIDA. Designada a audiência de conciliação, a parte Reclamante não 

se fez presente e a patrona solicitou prazo de 5 dias para justificar a sua 

ausência. No mesmo dia anexou Atestado médico emitido pelo SUS da 

cidade de Itá/SC com data de 28/03/2017 e bilhete de viagem emitido em 

15/02/2017. (...) Em recurso, reiterou que a autora esteve ausente no dia 

da audiência por motivo de saúde, justificando a impossibilidade de 

comparecimento, requereu a anulação da sentença e redesignação de 

nova data para audiência. Contudo, a pretensão recursal não merece 

provimento, uma vez que o atestado médico encartado é de data 

divergente da audiência (28/03/17), cabe ressaltar que a reclamante foi 

devidamente intimada para a audiência em 14/12/16, conforme mov. 4 no 

Projudi: Registre-se ainda que o atestado médico foi apresentado em 

tempo atrasado, após a prolação da audiência e realização da audiência, 

sendo que, poderia ter apresentado em momento anterior, podendo ainda 

no dia ter telefonado ao Juizado de origem avisando de sua condição 

incapacitante, juntando o atestado a seu tempo, modo e forma, o que não 

se observa neste momento. Portanto, não havendo justificativa plausível 
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para o não comparecimento à audiência designação, mantenho a sentença 

proferida pelo juízo de primeiro grau. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS 

PRÓPRIOS FUNDAMENTOS consoante previsão do art. 46 da Lei nº 

9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da 

ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e 

parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios 

fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”. (Procedimento 

do Juizado Especial Cível 902409320168110001/2017, Turma Recursal 

Única, Juiz de Direito Relator Dr Marcelo Sebastião Prado de Moraes. 

Julgado em 23/08/2017, Publicado no DJE 23/08/2017). Posto isto, com 

fulcro no artigo 51, inciso I da Lei 9099/95, EXTINGO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CONDENO o Reclamante ao pagamento das 

custas processuais, o que o faço nos termos do artigo 51, § 2°, da Lei n.° 

9.099/95 e Enunciado nº. 28 do FONAJE. Transitada em julgado, 

ARQUIVE-SE. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Thaluá Krignl Capeletti 

Juíza Leiga Vistos. Com esteio no artigo 40 da Lei nº 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão confeccionada pela juíza Leiga, imantando-a com a 

força jurídica pertinente ao ato, de tal sorte que determino sua 

concretização em todos os seus termos. Cumpra-se. COMODORO, 30 de 

novembro de 2018. Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000284-40.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. DA SILVA MÓVEIS EIRELI EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CECILIA BONIFACIO DE ANDRADE OAB - MT23949/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEUZETE DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO SENTENÇA Processo: 

1000284-40.2018.8.11.0046. REQUERENTE: M. A. DA SILVA MÓVEIS 

EIRELI EPP REQUERIDO: NEUZETE DE OLIVEIRA VISTOS. M. A. DA SILVA 

MOVEIS EIRELI EPP ingressou com ação de cobrança em face de 

NEUZETE DE OLIVEIRA argumentando que é credora da requerida da 

quantia inicial de R$ 209,16 (duzentos e nove reais e dezesseis 

centavos), representada pelo documento juntado no ID nº 13517682. 

Devidamente citada/intimada (ID nº 15072529), a conciliação restou 

frustrada em razão do não comparecimento injustificado da requerida (ID 

nº 16266003), razão pela qual a parte autora pleiteou a decretação de 

revelia. É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos 

do art. 38, da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de ação de cobrança em que 

a requerente afirma ser credora da quantia inicial de R$ 209,16 (duzentos 

e nove reais e dezesseis centavos), representada pelos documentos 

juntados nos autos. Devidamente citada/intimada, a requerida deixou de 

comparecer à audiência de conciliação, bem como deixou de se 

manifestar nos autos. Sendo assim, com base no art. 20 da Lei 9.099/95 e 

art. 344 do CPC, devem ser reputados verdadeiros os fatos alegados pela 

requerente. Anoto que competia à requerida apresentar o recibo de 

pagamento referente à dívida mencionada pela demandante, ou qualquer 

outro fato modificativo/extintivo para afastar a dívida, o que não o fez. E 

que ao deixar de pagar pelo pactuado, a demandada não cumpriu com o 

que deveria, e por esse fato deve responder. Com isso, restando 

incontroversos os fatos narrados na inicial, considerando que a requerida 

não pagou o valor previamente estipulado, e não trouxe aos autos 

elementos que refutassem tais alegações, razão assiste à autora no que 

tange a cobrança dos valores. Posto isso, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO 

INICIAL, condenando à requerida NEUZETE DE OLIVEIRA ao pagamento da 

quantia de R$ 209,16 (duzentos e nove reais e dezesseis centavos) à 

requerente M.A. DA SILVA MOVEIS EIRELI EPP, todos já qualificados nos 

autos, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 

487, I, do CPC. O valor deverá ser atualizado com base no INPC, a partir do 

vencimento da dívida, com incidência de juros de mora de 1% (um por 

cento) ao mês, a contar da citação, por se tratar de relação contratual. 

Preclusa a via recursal, aguarde-se no prazo de cinco dias a 

apresentação do cálculo do valor devido visando o início da fase de 

cumprimento de sentença, nos termos do artigo 523 do NCPC. 

Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para pagamento, no 

prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10%, não incluindo 

honorários advocatícios constante na segunda parte do mencionado 

disposto legal em face do Enunciado 97 do Fonaje. Transitada em julgado, 

remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Sem custas ou despesas processuais (art. 54, da Lei 

9.099/95). Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Thaluá Krignl Capeletti Juíza 

Leiga Vistos. Com esteio no artigo 40 da Lei nº 9.099/1995, HOMOLOGO a 

decisão confeccionada pela Juíza Leiga, imantando-a com a força jurídica 

pertinente ao ato, de tal sorte que determino sua concretização em todos 

os seus termos. Cumpra-se. COMODORO, 30 de novembro de 2018. 

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000009-91.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO ADEMAR HEBERLE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO SENTENÇA Processo: 

1000009-91.2018.8.11.0046. REQUERENTE: LUCIANO ADEMAR HEBERLE 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Dispensado o relatório com 

fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, 

vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em razão da 

inexistência de necessidade de produção de prova em audiência. Desta 

forma, com a prova documental carreada aos autos, entendo que o feito 

se encontra devidamente instruído para julgamento. Passo a análise de 

MÉRITO. Os pedidos do autor são parcialmente procedentes. Trata-se de 

ação de declaratória de inexistência de débitos com pedido de indenização 

por danos morais e materiais, promovida por LUCIANO ADEMAR HEBERLE 

requerendo, em síntese, a condenação da reclamada ao pagamento de 

indenização e a declaração de inexigibilidade do débito de R$ 521,30 

(quinhentos e vinte e um reais e trinta centavos), inscrito no SPC na data 

de 10/10/2016. Contudo, esclareceu que jamais firmou qualquer contrato 

com a ré, razão pela qual não se justifica a inserção de seu nome junto ao 

cadastro de pessoas inadimplentes. A requerida por seu turno, informou 

que adotou todas as medidas para a verificação dos pressupostos de 

validade do ato jurídico, e entende que inexiste a obrigação de reparar o 

dano Pois bem, considerando a relação de consumo que envolve as 

partes, a existência dos requisitos do artigo 6°, VIII do Código de Defesa 

do Consumidor e a relevância da matéria, uma vez que são notórios que 

problemas como este ocorrem ordinariamente nas prestações de serviços 

assemelhados aos oferecidos pela requerida, inverto o ônus da prova em 

favor do consumidor. Preliminarmente, anoto que a ré, muito embora tenha 

afirmado que tomou todas as providências no sentido de verificar os 

pressupostos de validade do negócio jurídico, não apresentou nenhum 

deles, nem mesmo o contrato celebrados com a parte autora, de sorte que 

a questão relativa a quem efetuou a contratação perde a relevância, já 

que não há prova sequer da contratação. Assim, a ré não fez prova de 

que a parte autora tenha contratado os seus serviços. Logo, restam 

incontroversos, os fatos e documentos da exordial. Se isso não bastasse, 

consoante às regras dos artigos 6°, VIII e 14, ambos do Código de Defesa 

do Consumidor, saliento que a requerida também não comprovou as 

hipóteses do artigo 14, parágrafo 3° do CDC, ou seja, não fez prova da 

exclusão de sua responsabilidade, motivo por que responde objetivamente 

pelos danos decorrentes de seus produtos e serviços. Emerge, pois, sem 

respaldo a inserção do nome do requerente no serviço de proteção ao 

crédito. Como resultado do acima exposto, inquestionável o dano moral 

sofrido pelo autor que, certamente, não se limitou a um mero desconforto. 

Pode-se entender os danos morais como as lesões sofridas por uma 

pessoa, atingindo certos aspectos de sua personalidade em razão de 

injusta investida de outrem, causando avaria em sua moralidade e 

afetividade, fazendo brotar sentimentos de constrangimentos, vexames, 

sensações negativas e de desespero, em suma: de injustiça. Eis o 

seguinte ensinamento jurisprudencial: AGRAVO INTERNO. REDISCUSSÃO 

DA MATÉRIA. Não vindo aos autos questão capaz de alterar o julgamento 

monocrático é de ser mantida a decisão. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103873/12/2018 Página 508 de 948



AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA EM 

NOME DA PARTE-AUTORA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. A ré não se 

desincumbiu do ônus de provar a contratação do serviço questionado pela 

parte-autora. Inviabilidade da realização de prova negativa consumidor, 

pelo que não se mostra correta a cobrança realizada pela demandada. A 

indevida inscrição do nome do postulante em cadastros restritivos de 

crédito acarreta dano moral indenizável. Trata-se do chamado dano moral 

in re ipsa. Fixação do montante indenizatório considerando o equívoco da 

ré, o aborrecimento e o transtorno sofridos pelo demandante, além do 

caráter punitivo-compensatório da reparação. Indenização fixada em R$ 

6.780,00, consoante os parâmetros utilizados por esta Câmara Cível em 

situações análogas. Aplicação do art. 557 do CPC. APELAÇÃO PROVIDA. 

AGRAVO INTERNO DESPROVIDO (Agravo Nº 70054617675, Décima 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, 

Julgado em 27/06/2013) Assim, tenho que a reclamada encaminhou 

indevidamente os dados pessoais do proponente junto ao órgão de 

restrição ao crédito, cometendo ilícito civil. E, por ter praticado ato ilícito, 

deve responder pelas suas conseqüências. Qual seja, a de indenizar a 

vítima pelos danos morais experimentados de forma injusta. Além disso a 

ré ao aceitar celebrar contratos sem se ater a verdadeira identidade da 

solicitante, assumiu o risco de causar danos de ordem moral e patrimonial, 

respondendo por eles. Devemos levar em conta ainda, que a indenização 

por dano moral tem caráter ressarcitivo, vez que tem por objetivo 

compensar a parte inocente pelos danos causados pela desídia e inércia 

da parte ofensora. Os critérios para a estipulação do quantum 

indenizatório deve tomar por base, de forma não emocional, isenta e 

criteriosa as circunstâncias do fato, o grau da culpa, a duração do 

sofrimento, as partes psicológicas atingidas, as condições do ofensor e 

do ofendido e a dimensão da ofensa. O reclamante tem inserções 

posteriores, insta pontuar, que a existência de outros registros 

posteriores em nome da parte não afasta a condenação por dano moral, 

contudo, tal circunstância deve refletir no quantum indenizatório, conforme 

Súmula 385 do STJ e entendimento da turma recursal do Estado do Mato 

Grosso: RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

CONTRATO DE TELEFONIA – AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO – 

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – 

INSCRIÇÃO RESTRITIVA DE CRÉDITO – ILEGALIDADE – DANO MORAL 

CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – EXISTÊNCIA 

DE INSCRIÇÕES POSTERIORES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 

Havendo falha na formalização do contrato de telefonia, o qual não foi 

solicitado pela consumidora, e constatada a remessa indevida do nome da 

suposta devedora ao banco de dados negativos de crédito, evidente a 

obrigação indenizatória a título de danos morais, que se dá in re ipsa. A 

existência de outros registros em nome do autor, posteriores ao discutido 

nos autos, não afasta a condenação por dano moral. Contudo, tal 

circunstância deve ser sopesada no arbitramento da indenização. (Ap 

166411/2014, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, 

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/09/2015, Publicado no DJE 

10/09/2015) Assim, sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos 

autos, e ainda, os critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua 

fixação, reputo justa e razoável a condenação da reclamada ao 

pagamento da importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais) que servirá, a 

um só tempo, para amainar o sofrimento experimentado pela parte 

reclamante, sem que isso importe em enriquecimento indevido, e ainda, 

para desestimular a reclamada a agir com a negligência que restou 

demonstrada nestes autos, como medida de caráter pedagógico. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, 

opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido inaugural, para condenar a 

reclamada a pagar à parte reclamante o valor de R$ 2.000,00 (dois mil 

reais), a título de indenização por danos morais, saliento que em relação 

aos danos morais, o valor arbitrado deverá ser acrescido de correção 

monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, 

conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, 

a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ). RECONHEÇO a inexigibilidade 

do débito no valor de R$521,30 (quinhentos e vinte e um reais e trinta 

centavos), inscrito no SPC na data de 10/10/2016, discutido nos autos; 

DETERMINO a exclusão definitiva do nome da Reclamante dos órgãos de 

restrição de crédito, em relação unicamente a este débito; Deixo de 

condenar a reclamada no pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, 

da Lei Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, aguarde-se 

manifestação do reclamante, apresentando cálculo do valor devido, 

visando o início da fase de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 

523 NCPC. Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para 

pagamento, no prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% 

(dez por cento). Thaluá Krignl Capeletti Juíza Leiga Vistos Com esteio no 

artigo 40 da Lei nº 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão confeccionada pela 

juíza Leiga, imantando-a com a força jurídica pertinente ao ato, de tal sorte 

que determino sua concretização em todos os seus termos. Cumpra-se. 

COMODORO, 30 de novembro de 2018. Antonio Carlos Pereira de Sousa 

Junior Juiz de Direito

Comarca de Jaciara

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003273-30.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARINETE DE MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO OAB - MT0012466S (ADVOGADO(A))

ALEXANDER PARMIGIANI OAB - MT0018912A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PREV-JACI FUNDO MUNI PREV SOCIAL DOS SERV DE JACIARA (RÉU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1003273-30.2018.8.11.0010. AUTOR(A): 

MARINETE DE MORAES RÉU: PREV-JACI FUNDO MUNI PREV SOCIAL DOS 

SERV DE JACIARA Vistos etc. Cuida-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA proposta por MARINETE DE MORAES em face da PREV-JACI 

– FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE 

JACIARA/MT, partes devidamente qualificadas nos autos. Analisando os 

autos, nota-se que a requerente é servidora municipal e, dessa forma, não 

há indicação adequada de parte requerida capaz de integrar o polo 

passivo da ação. Dessa forma, intime-se a parte autora para que promova 

a regularização do polo passivo, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de indeferimento da petição inicial, nos termos do Art. 321, parágrafo 

único do CPC. Após, corrigido o ato, retifique-se o polo passivo da 

demanda. Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. 

Às providências. Jaciara/MT, 30 de novembro de 2018. Laura Dorilêo 

Cândido Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002341-42.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DIONECLEIA GOMES ROBERTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO DANIEL OAB - MT0009173A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ACE SEGURADORA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, Impugnar a Contestação e documentos 

constantes dos autos.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1003139-03.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ARCY SANTANA DE CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DEISE ARRUDA DE OLIVEIRA OAB - MT21133/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELICA APARECIDA DOMICIANO DOS SANTOS (RÉU)

A. C. D. C. (RÉU)

 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103873/12/2018 Página 509 de 948



CERTIFICO e dou fé, que os autos epigrafados acima, foram recebidos 

pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Jaciara-MT, ficando cadastrado junto ao Sistema Informatizado de Gestão 

das Centrais e Centro Judiciários sob o nº 210840 designada Sessão de 

Conciliação para o dia 11/02/2019 às 15hs00. CERTIFICO ainda que, com 

fundamento no Enunciado n. 27 do FONAMEC, remeto os autos à Unidade 

de Origem para que procedam com a intimações das partes e seus 

respectivos procuradores jurídicos, a fim de que estes compareçam à 

Sessão de Conciliação/Mediação que ocorrerá no CEJUSC no dia e hora 

descritos acima.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001142-82.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO PEREIRA MARTINS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, com base na Portaria n.º 21/09-DF (valor da diligência: 20 

R$ - diligência urbana para cada ato; e R$ 3,60 o quilômetro rodado – 

diligência rural), impulsiono os presentes autos, para intimação da parte 

interessada, para no prazo legal, providenciar o pagamento da diligência 

do Oficial de Justiça com base nos dados acima indicados, devendo ser 

depositada nos termos do Provimento n.º 07/2017-CGJ.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 86691 Nr: 5485-12.2016.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO BERTOLIN, ODETE NELCI BONAFIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de pedido do exequente pugnando pela realização de diligências 

judiciais visando obtenção de endereços dos executados FERNANDO 

BERTOLIN e ODETE NELCI BONAFIN por meio de buscas sistêmicas, via 

BACENJUD, INFOJUD e SIEL, a fim de localizar a parte executada para dar 

satisfazer o débito.

Pois bem.

Diante do exaurimento das diligências pelo exequente e, a fim de conferir 

celeridade na prestação de serviços pelo Poder Judiciário, defiro em parte 

o pedido formulado em ref: 68.

 Sendo assim, os autos permanecerão no Gabinete até que se efetue a 

busca dos possíveis endereços da executada ODETE NELCI BONAFIN 

pelos sistemas INFOJUD e Renajud.

 Sendo positiva, cite-se nos termos do despacho inicial.

Quanto ao executado FERNANDO BERTOLIN, indefiro, por ora, tendo em 

vista que já foi expedido Carta Precatória em seu endereço, informado 

pelo exequente, constando nos autos apenas o protocolo de distribuição 

desta, restando em aberto as informações acerca de seu cumprimento.

Sendo assim, OFICIE-SE o juízo deprecado para que informe sobre o 

cumprimento da carta precatória expedida à ref. 51, pelos motivos acima 

expostos.

 Restando todas as diligências infrutíferas, intime-se o autor para requerer 

o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo, certifique-se e tornem os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Intime-se.

Às providências.

Jaciara/MT, 28 de novembro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 88434 Nr: 612-32.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANE M DE MEDEIROS BUENO ME, 

CRISTIANE MARIA DE MEDEIROS BUENO, IURI DA COSTA BUENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LIDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:20853A, Roberta Beatriz do Nascimento - OAB:20.732 - A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Cuida-se de Execução de Título Extrajudicial, onde a parte 

exequente pugna pela penhora do faturamento da pessoa jurídica (Ref. 

62).Pois bem. O requerimento do exequente não merece deferimento. Isso 

porque, em função dos efeitos que são gerados por essa medida sobre a 

rotina financeira da empresa, entendo que a penhora de recebíveis de 

cartão de crédito enquadra-se na hipótese prevista no art. 866, do CPC.A 

circunstância de não ser possível a efetivação da penhora na forma 

requerida pela exequente, não implica em dizer que fique inviabilizada a 

penhora do faturamento, se essa é a única forma de o credor obter a 

satisfação de seu crédito.Por conseguinte, considero equivocada a 

pretensão da exequente em obter a penhora de créditos futuros a serem 

pagos por administradora de cartão de crédito em favor da executada na 

medida em que essa providência, adotada sem que sejam observados os 

requisitos da penhora do faturamento pode causar dano de incerta ou 

difícil reparação ao devedor.Com efeito, é preciso considerar que não há 

nos autos qualquer informação acerca da situação financeira da empresa, 

de forma que não é possível determinar como a penhora de recebíveis por 

cartão de crédito afetará a continuidade das atividades da 

executada.Outrossim, não ocorreu, no caso em questão, o esgotamento 

das formas de localização de bens dos executados, eis que, até o 

presente momento não foram realizadas quaisquer tentativas de penhorar 

bens da parte executada, conforme se nota nas decisões de ref. 42 e 58. 

, INDEFIRO o pedido de ref. 62. Portanto, intime-se a parte exequente para, 

no prazo de 10 (dez) dias, dar prosseguimento no feito, indicando bens 

passíveis de penhora em nome da parte executada, sob pena de 

suspensão do feito.Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências.Jaciara/MT, 29 de novembro de 2018.Laura Dorilêo 

CândidoJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 470 Nr: 61-58.1994.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMAR ABÍLIO BOTTEGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POSTOS DE SERVIÇO MÁXIMOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAIMAR ABILIO BOTTEGA - 

OAB:3882/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAUSTINO ANTONIO DA 

SILVA NETO - OAB:6707, MAURÍCIO AUDE - OAB:MT1481

 Vistos, etc.

Trata-se da Ação de prestação de contas, em fase de cumprimento de 

sentença, proposta por Raimar Abílio Bottega, em face de Postos de 

Serviços Máximo Ltda, devidamente qualificados nos autos.

Com a inicial juntou documentos, fls. 03/12.

 Compulsando os autos verifico que fora prolatada sentença sem 

julgamento de mérito, condenando o executado ao pagamento de Custas, 

despesas processuais, inclusive honorários advocatícios que fora 

arbitrado em R$5.000,00 (cinco mil reais), conforme fls. 185/189.

Transitada em julgado a sentença, o exequente pugnou pelo cumprimento 

da sentença, fls.199/202.

Fora realizada busca de bens em nome do executado, via sistema 

BACENJUD, porém, não foram encontrados valores disponíveis para 

bloqueio, fl.223.

Às fls. 316, comparece o exequente pugnando pela extinção do presente 

cumprimento de sentença.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relato.

 Fundamento e decido.

 Diante da desistência do presente cumprimento de sentença, a extinção 

do processo é medida que se impõe.

Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta e sem maiores delongas, 
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homologo a desistência da ação e, por consequência julgo o processo 

sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, VIII, do Novo Código de 

Processo Civil, e ainda, após o trânsito em julgado, determino 

arquivamento do presente feito, com as devidas anotações, 

comunicações e baixas necessárias no cartório distribuidor.

Custas remanescentes, se houver, na forma da condenação dos autos, 

pelo executado.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Às Providências.

Jaciara/MT, 28 de novembro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 67588 Nr: 2093-98.2015.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleuza Martins Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ante a concordância do INSS, homologo os cálculos apresentados pela 

exequente à Ref. 74.

Proceda-se o cumprimento da Requisição de Pequeno Valor - RPV, ao 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região.

Ressalto ainda, a desnecessidade de atualização do cálculo, tendo em 

vista que quando da requisição de pequeno valor, o Tribunal Regional 

Federal efetuará a atualização dos valores devidos desde a última 

atualização até a data da transferência dos valores, afastando assim, 

qualquer prejuízo ao exequente decorrente da desvalorização monetária.

Após, expedida a RPV e, juntada aos autos as informações nos termos 

dos Artigos 7º e 8º da Portaria PRESI/COREJ 151 de 18/04/2012, 

informando o depósito dos valores devidos, proceda o Senhor Gestor, 

com os procedimentos necessários para a liberação do ALVARÁ para 

levantamento dos valores depositados.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Jaciara/MT, 29 de novembro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 51111 Nr: 3001-63.2012.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZILDA ROSA FELICI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GUIZZARDI - 

OAB:Mat-1963221

 Vistos, etc.

 A Resolução 305/2014-CJF estabelece que os honorários dos peritos nos 

Juizados Especiais Federais e na Jurisdição Federal Delegada serão 

fixados no valor máximo de R$ 200,00 (duzentos reais), podendo o juiz, 

tratando-se de situações excepcionais e considerando as especificidades 

do caso concreto, arbitrar honorários até o limite de três vezes o valor 

máximo previsto (Artigo 28, Parágrafo único).

Assim, considerando que o valor arbitrado a título de honorários periciais 

excede o valor máximo estipulado na Resolução 305/2014-CJF, reduzo os 

honorários arbitrados para R$ 600,00 (seiscentos reais), relativo a 03 

vezes o valor máximo previsto.

Justifico o arbitramento dos honorários no referido patamar, tendo em 

vista que o perito nomeado possui domicílio profissional na cidade de 

Coxim-MS, tendo que se deslocar até essa Comarca de Jaciara/MT.

Assim, proceda-se à requisição de pagamento em favor do perito Helder 

Rocha Lemos.

Após, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações necessárias.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 5297 Nr: 897-55.1999.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDERLÉIA APARECIDA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO DE DEUS TEIXEIRA CHAVES, ITAÚ 

SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ROBERTO OBERSTEINER - 

OAB:2658, MARIA ISABEL DELLA VALLE OBERSTEINER - OAB:5461-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA DOS SANTOS 

CRUZ - OAB:11620-B, Dorival Alves de Miranda - OAB:3446-A, 

Juares Antônio Batista do Amaral - OAB:2638-MT, Lucimar Cristina 

Gimenez - OAB:8.506-A, Marcio Tadeu Salcedo - OAB:6038/MT, 

NELSON DA COSTA ARAUJO FILHO - OAB:8505-A

 Vistos e examinados.

 Trata-se de Ação Indenizatória por acidente de trânsito, em fase de 

Cumprimento de Sentença, proposta por VANDERLÉIA APARECIDA 

FERREIRA e seus filhos Shislênia Ferreira dos Santos e Kenedi Ferreira 

dos Santos em face de JOÃO DE DEUS TEIXEIRA CHAVES, bem como o 

litisconsortes Itaú Seguros S/A todos devidamente qualificados nos autos.

 Com a inicial, vieram documentos.

O processo teve seu regular trâmite, com os demais atos correlatos ao 

procedimento eleito.

Entretanto, adveio minuta de acordo perante o CEJUSC com assinatura 

conjunta de todos os envolvidos - partes e procuradores constituídos – 

onde requerem a homologação da transação, conforme fl. 1.016, sendo 

este devidamente homologado à fl. 1.038.

Instada a se manifestar, os exequentes à fl. 1.049, informam que o 

executado adimpliu o débito, requerendo, assim, a extinção do feito.

É o relato do necessário.

Fundamento e Decido.

Diante do pagamento do débito objeto da presente execução, a extinção é 

medida que se impõe.

Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO com resolução de mérito, com fundamento no artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil.

Publique-se. Intimem-se.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se com as anotações e 

baixas de praxe.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Jaciara/MT, 29 de novembro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 30028 Nr: 2453-43.2009.811.0010

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INACIO BRAUN, TARCISIO JOSÉ BRAUN, MARIA 

HELENA DE SOUZA, ADRIANO BRAUN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIPA LTDA - COLONIZADORA INDUSTRIAL 

PASTORIO E AGRÍCOLA, ESPOLIO DE MILTON DA COSTA FERREIRA, 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, PREFEITO 

MUNICIPAL DE JACIARA, ESPÓLIO DE PAULO DA COSTA FERREIRA, 

ESPÓLIO DE JOANA DA COSTA FERREIRA, Ministério Público do Estado de 

Mato Grosso, FAZENDA PÚBLICA FEDERAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIRIAM MATTIONI - 

OAB:6678-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOELCIO TICIANEL - 

OAB:6505/MT

 Vistos etc. .....De outra banda, arguida preliminar, passo à análise 

desta.No que tange a alegada nulidade da citação por edital, verifico que 

não há fundamentos para se acolher tal alegação, tendo em vista as 

inúmeras tentativas de citação pessoal da requerida, entretanto, todas 
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infrutíferas. Ademais, não restou demonstrado qualquer prejuízo efetivo 

no presente feito.Dessa forma, rejeito a preliminar arguida.De outra banda, 

decreto a revelia da confinante citada pessoalmente.Pois bem. Verifico, 

nada obstante, que as partes são legítimas, capazes e estão bem 

representadas.Ainda, presentes os pressupostos processuais de 

validade e existência da relação processual. Com efeito, DECLARO O 

FEITO SANEADO, fixando como pontos controvertidos a demonstração 

dos requisitos da usucapião extraordinária: lapso temporal, inexistência de 

oposição e animus domini.DESIGNO a audiência de instrução e julgamento 

para o dia 24 de janeiro de 2019, às 15h00min.Intimem-se a parte autora, 

bem como os confinantes GILBERTO RODRIGUES e ANA LETICIA SANTOS 

RODRIGUES SILVA, pessoalmente, para comparecerem à audiência, sob 

pena de confissão.O comparecimento das testemunhas à audiência 

deverá ser promovido pela parte autora, independente de intimação, nos 

termos do art. 455 e parágrafos, do Código de Processo Civil, devendo o 

rol ser apresentado no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da 

intimação.Por fim, traga a autora, no mesmo prazo, matrícula atualizada do 

imóvel.Ciência ao MPE e à DPE.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Às providências. Jaciara-MT, 29 

de novembro de 2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 90963 Nr: 1850-86.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERENILDA OLIVEIRA DA SILVA DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DERCIO LUPIANO DE ASSIS 

FILHO - OAB:12466

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal - 

OAB:00000

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos deduzidos na 

petição inicial e, com fundamento no que dispõe o art. 487, I do CPC, 

resolvo o mérito, condenando a parte autora ao pagamento das custas e 

demais despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que 

fixo, de forma equitativa, em R$ 500,00 (§ 8º do artigo 85 do Código de 

Processo Civil). Entretanto, concedo o benefício processual da gratuidade 

de justiça devendo as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficar 

sob condição suspensiva de exigibilidade, conforme o disposto no art. 98, 

§ 3º do CPC.Em caso de interposição de recurso de apelação, dê-se 

ciência à parte contrária para, querendo, apresentar contrarrazões no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis (§ 1º do artigo 1.010 do CPC). Após, 

subam os autos ao Egrégio Tribunal, com nossas homenagens.Transitada 

em julgado, após cumpridas as formalidades de praxe, arquivem-se os 

autos com a devida baixa.Publique-se. Registre-se.Cumpra-se, expedindo 

o necessário e com as cautelas de estilo.Às providências.Jaciara/MT, 29 

de novembro de 2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 13254 Nr: 2120-04.2003.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUSA MARIA CABRAL MASSARIOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOMED - SEGURANÇA OCUPACIONAL E 

MEDICINA DO TRABALHO S/C, SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 

MUNICIPAIS DE JACIARA-SISPJACI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA MARIA ZATTAR - 

OAB:6.094/MT, Eduardo Zimiani Cipriano - OAB:11547, JOÃO JORGE 

ALVES ARAÚJO - OAB:5252/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO SANTOS - 

OAB:85762/RJ, DUILIO PIATO JÚNIOR - OAB:3719/MT

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Obrigação de fazer c/c Pedido de Antecipação de 

Tutela Específica e Ressarcimento de Despesas, em fase de Cumprimento 

de Sentença proposta por NEUSA MARIA CABRAL MASSARIOL, em face 

de SOMED- SEGURANÇA OCUPACIONAL E MEDICINA DO TRABALHO S/C 

LTDA, todos devidamente qualificados nos autos.

Anexos a Inicial vieram documentos.

Entre um ato e outro, as partes entabularam acordo visando à suspensão 

do feito até pagamento integral do débito, pugnando por sua homologação, 

conforme fl. 1.137.

À fl. 1.139 houve a homologação, e suspensão da execução até 

pagamento integral à credora.

Decorrido o prazo da suspensão, expediu-se carta de intimação à 

exequente, para certificar se houve ou não o pagamento do débito e 

advertida que o silêncio seria interpretado como positivo ao pagamento, no 

entanto a mesma não foi localizada, conforme retorno de AR's às (fls. 

1.146-verso e 1.149-verso).

Em seguida acostou-se petição nos autos, onde o executado anexou os 

comprovantes de pagamento fls.1.150/1.153.

Vieram-me conclusos.

É o relato do necessário.

Fundamento e Decido.

Diante do pagamento do débito objeto da presente execução, a extinção é 

medida que se impõe.

Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO com resolução de mérito, com fundamento no artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil.

Publique-se. Intimem-se.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se com as anotações e 

baixas de praxe.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Jaciara/MT, 29 de novembro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 11018 Nr: 1556-59.2002.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCIDES RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143-A/MT, REINALDO CARAM - OAB:90575

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA DA SILVA CASTANHO 

MAX - OAB:3.779/MT

 Vistos, etc.

 A Resolução 305/2014-CJF estabelece que os honorários dos peritos nos 

Juizados Especiais Federais e na Jurisdição Federal Delegada serão 

fixados no valor máximo de R$ 200,00 (duzentos reais), podendo o juiz, 

tratando-se de situações excepcionais e considerando as especificidades 

do caso concreto, arbitrar honorários até o limite de três vezes o valor 

máximo previsto (Artigo 28, Parágrafo único).

Assim, considerando que o valor arbitrado a título de honorários periciais 

excede o valor máximo estipulado na Resolução 305/2014-CJF, reduzo os 

honorários arbitrados para R$ 600,00 (seiscentos reais), relativo a 03 

vezes o valor máximo previsto.

Justifico o arbitramento dos honorários no referido patamar, tendo em 

vista que o perito nomeado possui domicílio profissional na cidade de 

Coxim-MS, tendo que se deslocar até essa Comarca de Jaciara/MT.

Assim, proceda-se à requisição de pagamento em favor do perito Helder 

Rocha Lemos.

Após, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações necessárias.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 45524 Nr: 418-42.2011.811.0010

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARISA BORTOLINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JOANA DA COSTA FERREIRA, 

ESPÓLIO DE CORIOLANO DE ASSUMÇÃO, MARCIO RUIZ FERREIRA, 

ESPOLIO DE MILTON DA COSTA FERREIRA, VANIA RUIZ FERREIRA 

JAQUEIRA, CELIA FERREIRA FRÓES, MILTON FERREIRA JUNIOR, MÁRCIO 

ROBERTO FERREIRA, SÔNIA FERREIRA VALVERDE MATTOS, VERA 

LUCIA FERREIRA DE OLIVEIRA, ESPÓLIO DE PAULO DA COSTA 
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FERREIRA, ESPOLIO DE PAULO BONAFÉ FERREIRA, JANETE APARECIDA 

MIRANDA FERREIRA, ESPOLIO DE SILAS TERCIO FERREIRA, NAVARRO 

DA COSTA FERREIRA, ESPÓLIO DE OSVALDO DA COSTA FERREIRA, 

RAQUEL MADUREIRA DA ASSUNÇÃO, MARCOS ANTONIO FERREIRA, 

SILMARA FERREIRA DE CASTRO, ESPOLIO DE CLEONICE BONAFÉ 

FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REMI CRUZ BORGES - 

OAB:11.148-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Verifico dos autos que, ao procederem à dissolução da COLONIZADORA 

INDUSTRIAL PASTORIL E AGRÍCOLA CIPA LTDA., os sócios desta 

minutaram termo de acordo, o qual foi homologado por este Juízo da 1° 

Vara, no processo código 112, onde restou partilhando os bens 

pertencentes à CIPA.

Assim é que, como se nota na matrícula juntada à fl. 12, tal partilha foi 

averbada e consta como proprietário do imóvel, exclusivamente, o Sr. 

Paulo da Costa Ferreira.

Nota-se, ainda, que tal averbação não ocorreu na matrícula juntada à fl. 

10, que tem como proprietária a CIPA.

Sendo assim, visando solucionar a lide de maneira mais célere, evitando 

atos processuais desnecessários, intime-se a parte autora para que 

diligencie junto ao Cartório do 1° Ofício desta Comarca, no prazo de 15 

(quinze) dias, a fim de esclarecer a qual dos sócios foi transferida a 

propriedade do imóvel (fl. 10) em questão ou se este imóvel não faz parte 

da partilha mencionada.

 Decorrido o prazo, certifique-se e voltem os autos conclusos para 

deliberação.

Intime-se. Cumpra-se.

 Às Providências.

Jaciara/MT, 29 de novembro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 7587 Nr: 14-40.2001.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUANA LORRAINE PEIXOTO CARVALHO, LIDIA MARIA 

PEIXOTO, TEREZA BUENO LAGO, Pedro Peixoto Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO DE DEUS TEIXEIRA CHAVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ROBERTO OBERSTEINER - 

OAB:2658, MARIA ISABEL DELLA VALLE OBERSTEINER - OAB:5461-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dorival Alves de Miranda - 

OAB:3446-A, Juares Antônio Batista do Amaral - OAB:2638-MT, 

Marcio Tadeu Salcedo - OAB:6038/MT

 Vistos e examinados.

 Trata-se de Ação Indenizatória por acidente de trânsito, em fase de 

Cumprimento de Sentença, proposta por TEREZA BUENO LAGO e LUANA 

LORRAINE PEIXOTO CARVALHO, representada por sua genitora Lídia 

Maria Peixoto, que por vez esta assistida por Pedro Peixoto Filho, e em 

face de JOÃO DE DEUS TEIXEIRA CHAVES, todos devidamente 

qualificados nos autos.

 Com a inicial, vieram documentos.

O processo teve seu regular trâmite, com os demais atos correlatos ao 

procedimento eleito.

Entretanto, adveio minuta de acordo perante o CEJUSC com assinatura 

conjunta de todos os envolvidos - partes e procuradores constituídos – 

onde requerem a homologação da transação, Conforme fl. 750, sendo 

este devidamente homologado à fl. 771.

Instada a se manifestar, os exequentes à fl. 777, informam que o 

executado adimpliu o débito, requerendo, assim, a extinção do feito.

É o relato do necessário.

Fundamento e Decido.

Diante do pagamento do débito objeto da presente execução, a extinção é 

medida que se impõe.

Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO com resolução de mérito, com fundamento no artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil.

Publique-se. Intimem-se.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se com as anotações e 

baixas de praxe.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Jaciara/MT, 29 de novembro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 86824 Nr: 5541-45.2016.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONIR PAULO RAFAGNIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA AILI FERREIRA DE MELO 

RODRIGUES - OAB:17119/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIOVANI BIANCHI - 

OAB:6641/MT

 Ante o exposto, em cumprimento ao disposto no Provimento n. 

13/2013-CGJ, DETERMINO O ARQUIVAMENTO do presente feito, sem 

baixa no Cartório Distribuidor.Saliento que a remessa dos autos e seu 

retorno do arquivo não estarão sujeitos ao recolhimento de custas 

judiciais, nem definem o ônus da sucumbência.Cientifique-se a parte 

exequente.Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de 

estilo.Jaciara/MT, 29 de novembro de 2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 106316 Nr: 9264-38.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILSON VIEIRA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIO CLARO DIESEL LTDA, MAPFRE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARIN RAQUEL CHIAPINOTTO - 

OAB:22657-O/MT, MAURO BOSCO CABRAL - OAB:8878

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME FRANCISCO 

DORIGAN - OAB:15110-A, JACÓ CARLOS SILVA COELHO - 

OAB:15013, PAULO SERGIO DANIEL - OAB:9.173-B/MT

 Nos termos do Provimento n.º 56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes 

autos com a finalidade de intimar as partes, acerca da perícia médica 

agendada para o dia 11/12/2018, às 10h:00min, que se realizará no Fórum 

de Jaciara - MT, devendo as partes comparecerem acompanhadas de 

seus assistentes técnicos, caso tenham indicado, bem como a parte 

autora de posse de seus exames médicos., bem como, para no mesmo 

prazo se manifestarem sobre a proposta de honorários periciais retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51003 Nr: 2881-20.2012.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VASCONCELOS RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão retro, 

impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 48396 Nr: 38-82.2012.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS - SICREDI VALE DO CERRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRIGORÍFICO GARROTE LTDA - EPP, ENO 

NUNES MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES PUGA - 

OAB:5058/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão retro, 

impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34792 Nr: 2341-40.2010.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rubens Siqueira Leão - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão retro, 

impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 47781 Nr: 3025-28.2011.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO MARIA GOMES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão retro, 

impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 18655 Nr: 115-04.2006.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR ARAÚJO DE FREITAS, OSMAR 

ARAUJO DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA BEATRIZ CORRÊA DA 

COSTA S. SOARES - OAB:5351

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão retro, 

impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 4177 Nr: 1187-07.1998.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROESTE INDÚSTRIA COMÉRCIO E 

REPRESENTAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LÍRIO ZANETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ari Borba de Oliveira - 

OAB:3.608

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANEIRTON PARREIRA SILVA - 

OAB:3577-B

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão retro, 

impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34328 Nr: 1884-08.2010.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO ARAÇA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão retro, 

impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 46954 Nr: 2043-14.2011.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Adm. de Assc. do Vale 

do São Lourenço - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATANAEL FARIAS DOS SANTOS - ME, 

Natanael Farias Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARÇAL - 

OAB:13311/MT, MARCELO ALVES PUGA - OAB:5058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão retro, 

impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 7525 Nr: 1444-61.2000.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPREENDIMENTOS AGRÍCOLA E PECUÁRIA 

SANTA ROSA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIGUEL BIANCARDINI NETO - 

OAB:OAB-3275-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão retro, 

impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51395 Nr: 3306-47.2012.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS - SICREDI VALE DO CERRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA, PEDRO 

FRANCO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES PUGA - 

OAB:5058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão retro, 

impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 12772 Nr: 1640-26.2003.811.0010

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARTUR RAMOS FILHO, SANDRA LÚCIA 

RODRIGUES SANTANA RAMOS, DALILA AUXILIADORA DA COSTA LEITE, 

ODALIR PAULA DA COSTA, DEVALIR PAULA COSTA, THEOPHILO JOSÉ 

LEITE, ESPÓLIO DE DALILA PAULA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT, Victor Meira Borges - OAB:12033/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE CARVALHO - 

OAB:1792-A/MT, Silvana Pacheco Leal - OAB:3714/MT

 Nos termos do Provimento n.º 56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes 
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autos com a finalidade de intimar as partes, acerca da perícia contábil 

agendada para o dia 18/03/2019, com início às 15h:00min, que se realizará 

nesta Secretaria, devendo as partes comparecerem acompanhadas de 

seus assistentes técnicos, caso tenham indicado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53562 Nr: 2095-39.2013.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS - SICREDI VALE DO CERRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ROBERTO BERNARDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARÇAL - 

OAB:13311/MT, MAIRA NUNES SAFRA - OAB:15299/MT, MARCELO 

ALVES PUGA - OAB:5058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão retro, 

impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32362 Nr: 79-20.2010.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVA MAGALHÃES DE SOUZA PREGO-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão retro, 

impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 11799 Nr: 702-31.2003.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVA MAGALHÃES DE SOUZA PREGO-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO LATTERZA 

DE OLIVEIRA - OAB:8.248-B, ELIANE MORENO HEIDGGER DA SILVA - 

OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão retro, 

impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80625 Nr: 2471-20.2016.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCINALDO INÁCIO DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A, RUSSI & RUSSI LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO GUIMARÃES NOGUEIRA 

- OAB:12853

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8548/MT, LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR - 

OAB:22246/A

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Executada, para no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do Art. 

513, § 2º do CPC, pagar o débito, acrescido de custas, se houver, sob 

pena de multa de 10 % e honorários advocatícios no mesmo montante.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 13208 Nr: 2071-60.2003.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO CARLOS PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão retro, 

impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67927 Nr: 2193-53.2015.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOURDES CAMARGO ANDRADE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE DHEMER JOÃO MIGUEL DALL 

AGNOL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sival Pohl Moreira de Castilho 

Filho - OAB:6174/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO DALL'AGNOL 

FINATO - OAB:10084, RODRIGO ANTONIO COSTA MENACHO - 

OAB:10919/O

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar as 

partes acerca do retorno dos autos da Instância superior, para no prazo 

de 20 (vinte) dias, requeiram o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 11626 Nr: 533-44.2003.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CITYMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELVIS MENDES DELMONDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANI BIANCHI - 

OAB:6641/MT, JAIRO JOÃO PASQUALOTTO - OAB:3.569-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, retira a certidão de dívida expedida nos 

autos, impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 28528 Nr: 1748-45.2009.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO ANTONIO LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DERCIO LUPIANO DE ASSIS 

FILHO - OAB:12466-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO PEDRO AVELAR PIRES - 

OAB:1661900-INSS

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar as 

partes, caerca do cálculo judicial retro, impulsionando o feito e requeredo 

o que entenderem de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75183 Nr: 523-43.2016.811.0010

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LENY TEIXEIRA PEREIRA, CARLOS JOSÉ DE AMORIM, 

BENEDITO SABINO PEREIRA, LUIZ RODRIGUES DE OLIVEIRA, IZAMERI 

OLIVEIRA REZENDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANILDA TEIXEIRA PEREIRA AMORIM, MARIA 
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LETICIA PEREIRA, VALDEMIR TEIXEIRA PEREIRA, APARECIDA PEREIRA DE 

OLIVEIRA, VANILDO TEIXEIRA PEREIRA, VALDIR TEIXEIRA PEREIRA, 

VALDEIR TEIXEIRA PEREIRA, ESPOLIO DE JULIA TEIXEIRA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ACY GOMES DE MOURA - 

OAB:20565/O, ARAMITAN FARIA CASSIANO JORGE DE CARVALHO - 

OAB:OAB/MT/18850, FRANCISCO DE CARVALHO - OAB:1792-A/MT, 

SILVANA PACHECO LEAL - OAB:3714

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ACY GOMES DE MOURA - 

OAB:20565/O

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão do 

Senhor Meirinho retro, impulsionando o feito e requerendo o que entender 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34794 Nr: 2343-10.2010.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TERRAVALE MECANIZAÇÃO AGRICOLA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão retro, 

impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 27479 Nr: 1156-98.2009.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FONSECA & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão retro, 

impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 13301 Nr: 2172-97.2003.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONFEDERAÇÃO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA DO 

BRASIL - CNA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MERCEDES GOMES SACARDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZETE ARAÚJO RAMOS - 

OAB:4701/MT, LUIZ ALFEU MOOJEN RAMOS - OAB:5291

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA ISABEL DELLA VALLE 

OBERSTEINER - OAB:5461/B

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão retro, 

impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83371 Nr: 3854-33.2016.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ BRITO DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DERCIO LUPIANO DE ASSIS 

FILHO - OAB:12466

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal - 

OAB:00000

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, considerando o trânsito em Julgado da Sentença, impulsiono 

os presentes autos, com a finalidade de intimar as partes, especialmente a 

vencedora, para no prazo de 20 (vinte) dias, caso entendam necessário, 

requeiram o cumprimento da Sentença nos moldes legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 93244 Nr: 2934-25.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivanete Rosa da Silva Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA MARIS PIVETTA - 

OAB:6722/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal - 

OAB:00000

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar 

as partes, para no prazo legal, se manifestarem sobre o Laudo Pericial 

complementar retro, requerendo o que entenderem de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 4911 Nr: 528-61.1999.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOLFO BARON-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO LATTERZA 

DE OLIVEIRA - OAB:8.248-B, ELIANE MORENO HEIDGGER DA SILVA - 

OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão retro, 

impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34089 Nr: 1646-86.2010.811.0010

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: DIVINO FERNANDES BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONY COMÉRCIO IMPORTAÇÃO 

EXPORTAÇÃO DE CONFECÇÕES LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO SANTOS - 

OAB:85762/RJ, JOSE EDUARDO RODRIGUES DALEFFE - OAB:11.677/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSANGELA AMARO 

MAGLIARELLI GAMA BAIA - OAB:144274

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão retro, 

impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51945 Nr: 512-19.2013.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO WOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASILIA SCHIRMANN DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERTONI DARI NISTCHE - 

OAB:267016-SP

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão retro, 

impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 93430 Nr: 3022-63.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUZA MENDES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA PINHEIRO - OAB:10946

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal - 

OAB:00000

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar 

as partes, para no prazo legal, se manifestarem sobre o Laudo Pericial 

complementar retro, requerendo o que entenderem de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 55703 Nr: 218-30.2014.811.0010

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VRDA, NRDA, IRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBAF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, GILBERTO JOSE CADOR - 

OAB:14323

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIANE VOLTAN DE PAULA - 

OAB:18480, Christiane Lacerda Bejas - OAB:7.495 - MS

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Penhora e 

Avaliação retro, impulsionando o feito e requerendo o que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 75667 Nr: 693-15.2016.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR GASPAR DE LIMA, ROGÉRIO BORGES 

TOMÉ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cassia Vicente de Miranda 

Hondo - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAELLY PRISCILA 

REZENDE DE ALMEIDA - OAB:18562, THAIS SUELEN GARCIA - 

OAB:12190/O

 Vistos, etc.Pelo exposto, ante a inexigibilidade do título, figura-se a 

ausência de interesse da exequente no prosseguimento do feito, 

impondo-se a extinção do processo.Destarte, acolho parcialmente a 

exceção de pré-executividade apresentada por ADEMIR GASPAR DE LIMA 

para JULGAR EXTINTO o processo sem resolução do mérito, nos termos 

do artigo 485, inciso VI do Código de Processo Civil.Em consequência 

desconstituo a penhora realizada sobre os bens penhorados no feito, 

quais sejam, veículo Chevrolet/S10 LT DD2 2013/2013, RENAVAM, 

00546932991, placa OBM-6092; Lotes nº 01, 02 e 03, da quadra 40, 

matriculados, respectivamente, sob nº R1/12.006 e R/17.263 no CRI local, 

localizados na Rua Ibirarema; todos de propriedade do executado ADEMIR 

GASPAR DE LIMA.Sem custas, face ao disposto no Art. 460, do 

Provimento 41/2016, do CGJ/MT. Sem honorários advocatícios.Publique-se. 

Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo.Às providências.Jaciara/MT, 30 de novembro de 2018.Laura Dorilêo 

CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 14734 Nr: 1555-06.2004.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAYME FELICI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA ANGÉLICA CORRÊA BLAITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZETE MORALES BEZERRA - 

OAB:5.234-MT, GERALDO ROBERTO PESCE - OAB:5137

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO ZAMPIERI - 

OAB:4094

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte exequente, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão 

retro, atualizando o débito e eventuais multas, impulsionando o feito e 

requerendo o que entender de direito.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003264-68.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JACKSON SILVA BORGES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIEMERSON DOUGLAS LANGNER OAB - MT24494-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (RÉU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DECISÃO Processo: 1003264-68.2018.8.11.0010. AUTOR(A): 

JACKSON SILVA BORGES RÉU: MUNICÍPIO DE JACIARA - MT Vistos etc. 

Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do Art. 319 do CPC, 

assim como foi observada a determinação posta no Art. 320 do mesmo 

diploma legal. Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no 

Art. 330 do CPC, com fundamento no disposto no Art. 334 do mesmo 

codex, RECEBO a petição inicial. Ademais, defiro o pedido de concessão 

do benefício processual da gratuidade de justiça. De outra banda, 

REMETAM-SE os presentes autos ao CEJUSC, para que sejam as partes 

intimadas para comparecimento em audiência de tentativa de conciliação a 

ser designada. Consigne-se no mandado que, o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado 

ato atentatório à dignidade da justiça e será aplicada multa, nos termos do 

Art. 334, § 8º do CPC. Havendo desinteresse pelo réu na realização da 

audiência, deverá peticionar com 10 (dez) dias de antecedência, a contar 

da data da audiência (CPC, § 5º do artigo 334). Cite-se o Município de 

Jaciara por remessa postal, via procurador, com a faculdade do Art. 212, 

§2º, do CPC, para que responda a presente ação, no prazo de 30 (trinta) 

dias (Art. 183 do CPC – dobro), se quiser. Com a chegada da contestação, 

intime-se a autora para impugnar, no prazo legal. Após, conclusos. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Às 

Providências. Jaciara/MT, 30 de novembro de 2018. Laura Dorilêo Cândido 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002971-98.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LINDOMAR MACHADO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DECISÃO Processo: 1002971-98.2018.8.11.0010. REQUERENTE: 

BANCO J. SAFRA S.A REQUERIDO: LINDOMAR MACHADO DE OLIVEIRA 

Vistos, etc. A parte requerente ajuíza a presente Ação de Busca e 

Apreensão em face da parte requerida, almejando a concessão de liminar 

de busca e apreensão do veículo descrito na inicial, objeto da Cédula de 

Crédito Bancário. Aduziu que celebrou com a parte requerida contrato de 

Cédula de Crédito Bancário garantido por Alienação Fiduciária, onde a 

demandada se obrigou a pagar o valor exposto no instrumento por meio de 

prestações mensais, porém deixou de adimplir sua obrigação, mesmo 

sendo notificada extrajudicialmente, incorrendo em mora, nos termos da 

legislação específica ao caso (Decreto-Lei nº 911/69). Com a inicial vieram 

documentos. É o relato do necessário. Fundamento e decido. A liminar de 

busca e apreensão deve ser deferida, porquanto comprovados os 

pressupostos legais necessários para tanto, nos termos do disposto no 

Decreto-Lei nº 911/69, com as alterações da Lei nº 10.931/2004 e Lei nº 

13.043/2014, especialmente diante da comprovação da constituição da 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103873/12/2018 Página 517 de 948



mora do requerido. É certo que de acordo com o artigo 3º, § 2º do Decreto 

Lei 911/69, alterado pela Lei n° 10.931/2004, o devedor pode, no prazo de 

05 (cinco) dias após executada a liminar de busca e apreensão, pagar a 

“integralidade da dívida pendente”. Neste sentido é o entendimento do STJ: 

“DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO 

RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. 

DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 

10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA E PROSSEGUIMENTO DO 

CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DO 

TOTAL DA DÍVIDA (PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS).DECISÃO 

MANTIDA.1. A atual redação do art. 3º do Decreto-Lei n. 911/1969 não 

faculta ao devedor a purgação da mora nas ações de busca e apreensão 

de bem alienado fiduciariamente. 2. Somente se o devedor fiduciante 

pagar a integralidade da dívida, incluindo as parcelas vencidas, vincendas 

e encargos, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar, 

ser-lhe-á restituído o bem, livre do ônus da propriedade fiduciária. 3. 

Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no REsp 

1398434/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA 

TURMA, julgado em 04/02/2014, DJe 11/02/2014). Certo é que lei especial 

nova geralmente traz normas a par das já existentes; normas diferentes, 

novas, mais específicas que as anteriores e que, como o Código de 

Defesa do Consumidor não regula contratos específicos e em casos de 

incompatibilidade, há clara prevalência da lei especial nova. Nesse passo, 

transcrevo o voto proferido no REsp 1.287.402/PR/STJ, pelo Relator do 

acórdão o Excelentíssimo Ministro Antonio Carlos Ferrreira, verbis: “A 

hipótese legal, para mim, é muito clara. O devedor pode, nos 5 (cinco) dias 

previstos em lei, pagar a integralidade da dívida pendente. "O devedor 

fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os 

valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o 

bem lhe será restituído livre de ônus". Nesse passo, cumpre consignar 

que, evidentemente, naquilo que compatível, aplicam-se à relação 

contratual envolvendo alienação fiduciária de bem móvel, integralmente, as 

disposições previstas no Código Civil e, nas relações de consumo, o 

Código de Defesa do Consumidor. Por todo o exposto, e levando-se em 

conta as razões expendidas na petição inicial, os documentos que a 

acompanham, bem como, a constituição em mora do requerido, DEFIRO A 

LIMINAR de busca e apreensão do veículo Volkswagen/Gol city (I-Trend) 

G6 1.6, 4P com AG, ano/modelo 2013/2014, placa OAU-7306, nos termos 

do artigo 3º do Decreto-Lei 911/69, com as alterações da Lei 13.043/2014. 

Executada a liminar, cite-se a requerida para, querendo: A) no prazo de 05 

(cinco) dias, contados da apreensão, ter o bem restituído, livre de ônus, 

desde que pague a integralidade do débito, correspondente às parcelas 

vencidas e vincendas, com acréscimos decorrentes da mora, segundo os 

valores apresentados pelo credor fiduciário, nos termos do § 2º do art. 3º, 

do Decreto-Lei nº 911/69, com a nova redação dada pela Lei 10.931/2004, 

acrescidas das custas processuais, que deverá ser calculada com base 

no valor depositado e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o 

valor depositado; B) no prazo de 15 (quinze) dias, independentemente da 

purgação da mora, contestar a presente nos termos do art. 3º, § 3º, com 

nova redação dada pela Lei 10.931/04. Consigne-se no mandado as 

advertências legais contidas no art. 344 do Código de Processo Civil. 

Deverá a requerida, no cumprimento do ato, entregar todos os 

documentos relativos ao bem, conforme previsto no art. 3º da Lei 

13.043/2014. Nomeio como depositário fiel do bem o representante legal do 

autor. Lavre-se o termo de compromisso de depositário fiel do bem e 

expeça-se mandado de busca e apreensão. Autorizo o concurso da força 

policial para assegurar o cabal cumprimento da medida de busca e 

apreensão. Defiro os benefícios inseridos no art. 212 do CPC, caso 

necessário. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Às providências. Jaciara/MT, 30 de novembro de 2018. 

Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003285-44.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ITAMAR TOLEDO DE ANDRADE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEZ DA SILVA PINTO JUNIOR OAB - MT8143/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DECISÃO Processo: 1003285-44.2018.8.11.0010. AUTOR(A): 

ITAMAR TOLEDO DE ANDRADE RÉU: INSS Vistos etc. Firmada a 

competência deste Juízo, forte na competência excepcional do § 3º do art. 

109 da Constituição Federal. Verifica-se que estão preenchidos os 

requisitos do art. 319 do CPC, assim como foi observada a determinação 

posta no Art. 320 do mesmo diploma legal. Desta forma, não sendo o caso 

de aplicação do disposto no Art. 330 do CPC, com fundamento no disposto 

no art. 334 do mesmo codex, RECEBO a petição inicial. Defiro os 

benefícios da justiça gratuita, nos termos do Art. 98 do CPC. Atenta ao 

teor do Ofício Circular da AGU/PF-MT/DPREV nº 01/2016, onde consta 

orientação dos Procuradores Federais pela não realização de acordos em 

audiência de conciliação, bem como ante a impossibilidade de locomoção 

dos mesmos para as audiências de conciliação devido ao grande número 

de demandas em várias Cidades do Estado, cite-se o réu, por remessa 

postal, com a faculdade do Art. 212, § 2º, do Código de Processo Civil, 

para que responda a presente ação, no prazo de 30 (trinta) dias (Art. 183 

do CPC – dobro), se quiser. Com a chegada da contestação, intime-se a 

autora para impugnar, no prazo legal. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Às Providências. Jaciara/MT, 30 

de novembro de 2018. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001860-79.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN FELIX DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELA MARCOS FABIAN OAB - MT22111/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DECISÃO Processo: 1001860-79.2018.8.11.0010. REQUERENTE: 

WILLIAN FELIX DOS SANTOS REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Cuida-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C TUTELA DE URGÊNCIA 

ANTECEDENTE proposta por WILLIAN FELIX DOS SANTOS em desfavor de 

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, partes 

devidamente qualificadas nos autos. Alega a parte requerente que é 

possuidora da Unidade Consumidora nº 6/1860149-2 e que havia proposto 

ação perante o Juizado Especial desta comarca devido a um débito com 

vencimento em 29/12/2017 no valor de R$ 356,98 (trezentos e cinquenta e 

seis reais e noventa e oito centavos) lançado pela requerida, sendo a 

ação julgada procedente para declarar a inexistência do débito, 

condenando-a ao pagamento de danos morais. Prossegue afirmando que, 

mesmo assim, novamente a ré emitiu fatura no dia 24/10/2017 com 

vencimento para o dia 25/07/2018 no mesmo valor, qual seja, R$ 356,98, 

aduzindo que constatar irregularidade no aparelho, emitindo Carta ao 

Cliente com a informação de consumo a recuperar no valor retrocitado. 

Diante disso, narra que se encontra impossibilitado de realizar o 

pagamento do valor que entende como indevido, razão pela qual, pleiteia, 

em sede de antecipação da tutela de urgência, que a requerida suspenda 

a cobrança da dívida até que se discuta o mérito da presente ação, qual 

seja, a inexistência do débito e evidente erro na leitura de seu medidor. 

Determinada a emenda da inicial com a correção do endereçamento da 

demanda e do valor da causa (ID 14678753 e 15922696), este assim o fez 

à ID 14957371 e 16687137. Vieram os autos conclusos. É, em suma, o 

relato do necessário. Passo a fundamentar e a decidir. I – Do pedido de 

concessão de tutela provisória de urgência de natureza antecipada. Sobre 

a concessão da tutela de urgência de natureza antecipada (Art. 300, 

“caput” e § 3º), desfilam os denodados Fredie Didier Jr., Paula Sarno 

Braga e Rafael Alexandria de Oliveira, na obra: Curso de Direito 

Processual Civil, Teoria da Prova, Direito Probatório, Decisão, Precedente, 

Coisa Julgada e Tutela Provisória, Conforme o Novo CPC e as Leis n.º 

13.015/2014 (Recursos de Revista Repetitivos) e 13.058/2014, edição 

2015, Ed. Juspodivm, pág. 572, “verbis”: “A principal finalidade da tutela 

provisória é abrandar os males do tempo e garantir a efetividade da 

jurisdição (os efeitos da tutela). Serve, então, para redistribuir, em 

homenagem ao princípio da igualdade, o ônus do tempo do processo, 
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conforme célebre imagem de Luiz Guilherme Marinoni. Se é inexorável que 

o processo demore, é preciso que o peso do tempo seja repartido entre as 

partes, e não somente o demandante arque com ele. Esta é a tutela 

antecipada, denominada no CPC-2015 como ‘tutela provisória’. A tutela 

provisória confere a pronta satisfação ou a pronta asseguração. A 

decisão que concede tutela provisória é baseada em cognição sumária e 

dá eficácia imediata à tutela definitiva pretendida (satisfativa ou cautelar). 

Por ser provisória, será substituída por uma tutela definitiva, que a 

confirme, revogue ou modifique.” Não menos festejado, o autor José 

Miguel Garcia Medina, em comentário ao Art. 300, do CPC, notadamente na 

Obra: Novo Código de Processo Civil Comentado, Com Remissões e Notas 

Comparativas ao CPC/1973, 3ª edição da obra Código de Processo Civil 

Comentado, reescrita de acordo com a Lei 13.105, de 16.03.2015, Revista 

dos Tribunais, p. 475, ensina: “X. Antecipação dos efeitos da tutela em 

ações de conhecimento declaratórias e constitutivas. Admite-se a 

antecipação de tutela em qualquer modalidade de ação, inclusive 

declaratórias e constitutivas. Não se antecipa a própria declaração ou 

constituição, mas efeitos da sentença declaratória ou constitutiva.” Pois 

bem. Os documentos acostados aos autos indicam a probabilidade do 

direito invocado, pois evidenciam, primeiramente, a relação jurídica havida 

entre as partes, bem como que de fato houve um erro na leitura de seu 

medidor, sendo gerada a cobrança do valor a maior em relação ao período 

de 03/2017 a 07/2017, conforme Carta ao Cliente anexada aos autos às 

fls. 33/34 (ID 14666990). Há também urgência no pedido. Há perigo de 

dano, consoante se observa, o autor será cobrado pela devido à 

diferença, em tese, constatada pela reclamada, equivalente ao montante 

de R$ 356,98 (trezentos e cinquenta e seis reais e noventa e oito 

centavos), bem como sofrer medidas coercitivas advindas da suposta 

dívida. Ainda, considerando o fato de ser a energia elétrica bem essencial 

à vida moderna, tanto que seu fornecimento está sujeito à continuidade, 

estão plenamente caracterizadas as figuras do fumus boni iuris e o 

periculum in mora. Logo, diante do exposto, defiro a tutela provisória de 

urgência de natureza antecipada, para determinar que: 1) a reclamada 

realize a suspensão da cobrança da recuperação de consumo realizada 

na unidade consumidora nº 6/1860149-2 constante na inicial, no valor de 

R$ 356,98 (trezentos e cinquenta e seis reais e noventa e oito centavos); 

Para o caso de descumprimento da decisão fixo multa diária de R$ 100,00 

(cem reais) (artigo 297, CPC). De se destacar que não se trata de medida 

irreversível e, após o contraditório, se modificado o panorama atual, a 

tutela provisória de urgência poderá ser revogada (§ 3º, artigo 300, CPC). 

II – Da decisão inicial de conteúdo positivo. Verifica-se que estão 

preenchidos os requisitos do artigo 319 do Código de Processo Civil, 

assim como foi observada a determinação posta no artigo 320 do mesmo 

diploma legal. Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no 

artigo 330 do Código de Processo Civil, com fundamento no disposto no 

artigo 334 do mesmo codex, RECEBO a petição inicial e sua emenda. 

Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do Art. 

98 do CPC. Remetam-se os autos ao CEJUSC para designação de 

audiência conciliatória. Cite-se o réu, para que compareça à audiência 

designada, acompanhado de advogado, bem como para apresentar 

contestação, havendo de ser observado, se for o caso, o inciso II e o § 1º 

do artigo 335, ambos do CPC. Havendo desinteresse pelo réu na 

realização da audiência, deverão peticionar com 10 (dez) dias de 

antecedência, a contar da data da audiência (CPC, §6º do artigo 334). 

Consigne-se no mandado que, o não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será aplicada multa, nos termos do art. 334, § 8º do 

CPC, ainda, que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pelo Autor (CPC art. 344). 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Às providências. Jaciara/MT, 30 de novembro de 2018. Laura 

Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002783-08.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ILCA PEREIRA DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGIPLAN FINANCEIRA S.A (RÉU)

BANCO GERADOR S.A (RÉU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DECISÃO Processo: 1002783-08.2018.8.11.0010. AUTOR(A): 

ILCA PEREIRA DA COSTA RÉU: AGIPLAN FINANCEIRA S.A, BANCO 

GERADOR S.A Vistos etc. Indefiro o pedido da parte autora, formulado à 

ID 16756921, tendo em vista que sequer transcorrera o prazo para 

cumprimento da tutela deferida à ID 16292072, já que o início da contagem 

de tal lapso inicia-se com a juntada aos autos do AR expedido à ID 

16412723, conforme disposição do Art. 231, I do CPC. Dessa forma, 

cumpra-se integralmente a decisão de ID 16292072. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o expedindo o necessário e com as cautelas de praxe. Às 

providências. Jaciara/MT, 30 de novembro de 2018. Laura Dorilêo Cândido 

Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001210-32.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO LEITE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROBSON PRATI OAB - MT0013083A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT0007659A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA SENTENÇA Processo: 1001210-32.2018.8.11.0010. 

REQUERENTE: EDUARDO LEITE DA SILVA REQUERIDO: SEGURADORA 

LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos e examinados. 

Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER EM RAZÃO DE 

CONCESSÃO DE INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT 

ajuizada por EDUARDO LEITE DA SILVA cem face de SEGURADORA 

LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A, todos qualificados nos 

autos. Com a exordial vieram documentos. Inicialmente, determinou-se a 

emenda da inicial com a juntada do requerimento administrativo (ID 

13477187), advindo a comprovação à ID 13759557 e anexos. Após, 

recebida a inicial (ID 13862140), deferiu-se os benefícios da assistência 

judiciária gratuita, bem como, determinou-se a remessa dos autos ao 

CEJUSC para audiência de tentativa de conciliação (esta infrutífera – ID 

15962487), e a citação da ré. Devidamente citada (ID 15337972), a 

demandada apresentou Contestação (ID 15838281), arguindo 

preliminarmente a ilegitimidade ativa, por ausência de comprovação da 

qualidade de herdeiro do genitor requerente, bem como, a carência da 

ação por ausência de auto de necropsia, a fim de afirmar o nexo de 

causalidade da morte do filho do autor com o acidente de trânsito sofrido. 

Além disso, rebateu as argumentações iniciais, requerendo a 

improcedência dos pedidos autorais. Em seguida a parte requerente 

apresentou Impugnação à ID 15974723, rebatendo as arguições da parte 

ré, como também, reafirmou os pedidos iniciais. Vieram os autos 

conclusos. É o que merece registro. Decido. Inicialmente, deve ser 

consignado que no caso em tela se aplica o artigo 355, inciso II, do Código 

de Processo Civil, razão pela qual, em observância aos princípios da 

celeridade processual e da razoável duração do processo, passo a julgar 

antecipadamente a lide. Assim, arguidas preliminares pela parte ré, passo 

à análise destas. No que tange à ilegitimidade ativa, a requerida alega que 

a parte autora deixou de comprovar que os genitores são os únicos 

herdeiros do falecido, sendo possível a existência de companheira e 

filhos. Contudo, na Certidão de Óbito, documento que goza de fé pública, 

foi declarado pelo requerente o estado civil do menor EDUARDO LEITE DA 

SILVA FILHO, onde declarou, ainda, que não deixou outros herdeiros. 

Ademais, cabe à parte requerida a comprovação de suas afirmações, 

saindo do campo da mera suposição e alegações para carrear aos autos 

documentos hábeis a comprovarem os fatos rebatidos. Outrossim, 

havendo herdeiros do de cujus que por ventura surjam após o pagamento 

da indenização, caberá a estes a cobrança da verba daqueles que 
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anteriormente receberam o quantum da seguradora. Sobre o assunto, é a 

jurisprudência do E. TJMT: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - 

SEGURO DPVAT - CERCEAMENTO DE DEFESA - AUSÊNCIA DE 

DETERMINAÇÃO PARA OFICIAR AO INSS SOLICITANDO VERIFICAÇÃO DE 

OUTROS HERDEIROS - DILIGÊNCIA QUE NÃO COMPETE AO JUÍZO - 

PRELIMINAR REJEITADA - DECLARAÇÃO DE ÚNICOS HERDEIROS - 

DESNECESSIDADE - CONDIÇÃO DEMONSTRADA NOS AUTOS - 

INDENIZAÇÃO DEVIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS – CABIMENTO - 

RECURSO NÃO PROVIDO.Não compete ao juízo diligenciar junto ao INSS 

ou qualquer outro órgão a fim de obter informações sobre a existência de 

outros herdeiros, pois cumpre à seguradora produzir provas contrárias 

das constante dos autos, e não apenas limitar-se a fazer suposições.Se 

porventura surgirem novos herdeiros, estes deverão pleitear o crédito em 

outra demanda, a ser ajuizada contra os autores, que receberam 

supostamente sem terem esse direito, não havendo prejuízo à 

seguradora.Não se cogita reservar cota-parte para eventuais demais 

herdeiros quando os autores comprovam essa condição, não cabendo a 

eles providenciar a respectiva Declaração já que nem sequer há essa 

exigência legal.Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, ao julgar o 

Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente fixados, 

levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase.” (RUBENS DE 

OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 29/08/2018, Publicado no DJE 03/09/2018). Dessa forma, 

comprovada a condição de que os genitores são únicos herdeiros do 

falecido, rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa. De outra face, quanto à 

carência da ação por inexistência de auto de necropsia nos autos, não 

merece guarida a alegação da requerida, tendo em vista que, foi declarado 

pelo médico que atestou o óbito que a causa da morte decorreu de 

“traumatismo torácico, instrumento contundente, acidente de trânsito”. 

Aliado a este fato, estão os documentos carreados aos autos, que 

comprovam o recebimento da indenização pela genitora, em decorrência 

do mesmo evento com o filho falecido. É o que já se posicionou o C. TJMT: 

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – 

INDENIZAÇÃO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PRELIMINARES DE 

FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL POR AUSÊNCIA DE PEDIDO 

ADMINISTRATIVO E CARÊNCIA DE AÇÃO PELA FALTA DE CERTIDÃO DE 

ÓBITO OU AUTO DE NECROPSIA PARA A COMPROVAÇÃO DO NEXO 

CAUSAL – REJEITADAS – ACIDENTE DE VEÍCULO – LIAME ENTRE O 

ACIDENTE SOFRIDO E O DANO CAUSADO – NEXO CAUSAL 

COMPROVADO – APLICAÇÃO DO INPC/IBGE COMO INDÍCE DE CORREÇÃO 

A PARTIR DO SINISTRO (SÚMULA 43 DO STJ) – APELO PARCIALMENTE 

PROVIDO.Rejeita-se a preliminar de falta de interesse processual, uma vez 

que o direito de ação, como preceito constitucionalmente protegido (art. 5º, 

XXXV, da CF), garante ao titular do direito a tutela jurisdicional efetiva 

independentemente do esgotamento da via administrativa, posto que 

irrestrito o acesso ao processo que assegura a eficácia do 

provimento.Igualmente há de ser rejeitada a preliminar de carência de 

ação, posto que o boletim de ocorrência e o atestado de óbito acostados 

atendem satisfatoriamente a finalidade da lei quanto à lesão sofrida, sua 

natureza, gravidade e consequência, deixando evidenciar 

inequivocamente a morte do genitor dos Apelados.Revelado o liame direto 

entre o acidente sofrido e o dano causado, exsurge sobejamente 

comprovado o nexo causal. O provimento parcial apelo se impõe tão 

somente para fixar o INPC/IBGE como índice de atualização monetária da 

indenização arbitrada que incidirá a partir da data do evento danoso, em 

observância a Súmula 43 do STJ.” (Ap 1157/2014, DESA. CLEUCI 

TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/05/2014, Publicado no DJE 04/06/2014). 

Com isso, rejeito a preliminar arguida. Pois bem. Ultrapassada a análise 

das arguições preliminares, passo à análise meritória. Cuida-se de ação 

na qual o requerente pretende seja a Seguradora/Requerida condenada 

ao pagamento de indenização referente à sua cota parte do seguro 

obrigatório fundado no falecimento de seu filho, já que a ré impediu o 

recebimento sob a alegação de que o veículo causador do sinistro é de 

propriedade do requerente, e a genitora já recebera sua metade do 

montante sem qualquer óbice. Analisando detidamente a demanda, tenho 

que a procedência é medida que se impõe. Explico. Conforme se detrai 

dos autos, a vedação ao pagamento do valor indenizatório ao genitor do 

falecido, ora autor, se deu em razão do seguro já ter sido adimplido após a 

ocorrência do acidente, bem como que o sinistro ocorrera com o veículo 

de propriedade do requerente, impossibilitando o recebimento. Ocorre que 

tal pretensão não merece guarida, tendo em vista que o Art. 5º da Lei 

6.194/74 dispõe que “O pagamento da indenização será efetuado 

mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado.” Outrossim, 

verifica-se da documentação juntada ao feito que o valor indenizatório 

adimplido corresponde apenas aos 50% (cinquenta por cento) 

correspondente à genitora do falecido. De outra banda, afirma novamente 

a requerida que, na pendência de existirem outros herdeiros, a cota parte 

do genitor deverá ser resguardada para se evitar pagamentos em 

duplicidade, porém, a demandada reitera apenas a discussão realizada em 

sede preliminar, já que, conforme rebatido, caberá aos eventuais 

herdeiros remanescentes a cobrança da verba indenizatória em face 

daqueles que a receberam anteriormente. Lado outro, afirma a seguradora 

que sobre o valor condenatório deverão incidir juros e correção monetária, 

porém, que aquele seja contabilizado da data da citação e que a correção 

seja calculada da data do ajuizamento da demanda. Contudo, assiste 

razão a requerida apenas quanto à data de incidência dos juros, já que o 

Colendo Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula nº 426, 

estabeleu que: “Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem 

a partir da citação.” Porém, acerca da correção monetária, a 

jurisprudência já consolidada do STJ é firme no sentido de que, “nas 

hipóteses em que se busca a indenização do seguro obrigatório DPVAT, 

relativamente a sinistros ocorridos na vigência da Lei nº 11.482/2007, 

incide a correção monetária a contar do evento danoso” (STJ – 3ª Turma – 

AgRg no REsp 1470348/SC – Rel. Ministro MOURA RIBEIRO – j. 

23/10/2014, DJe 03/11/2014). Sobre o assunto: “EMENTA: PROCESSUAL 

CIVIL E CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO A QUO. DATA 

DO ACIDENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. 

"Na ação de cobrança de indenização do seguro DPVAT o termo inicial da 

correção monetária é a data do evento danoso" (AgRg no AREsp 

46.024/PR, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 

16/02/2012, DJe 12/03/2012). 2. Agravo regimental a que se nega 

provimento” (STJ – 4ª Turma – AgRg no REsp 1480735/SC – Rel. Ministro 

LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 21/10/2014, DJe 30/10/2014). Negritei. Mais, a 

requerida postula que, na hipótese de condenação, os honorários 

sucumbenciais sejam fixados até o patamar de 15% (quinze por cento), de 

acordo com o Art. 11, § 1º da Lei 1.060/50, visto que a parte autora é 

beneficiária da justiça gratuita. Porém, sua argumentação não encontra 

amparo, pois verifica-se de simples leitura da retrocitada lei que seu Art. 

11 foi revogado pelo atual Código de Processo Civil (lei 13.105/2015). Com 

isso, comprovada a morte do segurado, assim como o nexo de 

causalidade com o acidente noticiado, e não havendo pagamento na 

esfera administrativa, a parte autora faz jus à indenização do Seguro 

Obrigatório DPVAT, devendo ser compelida à demandada ao pagamento 

50% (cinquenta por cento) da indenização cabível ao requerente, prevista 

no art. 3º, I da Lei 6.194/74, sendo, portanto, o valor de R$ 6.750,00 (seis 

mil setecentos e cinquenta reais), devidamente corrigido com juros que 

incidirão da data de citação, bem como correção monetária a a partir do 

sinistro, ou seja, desde 30/07/2017. Diante do exposto, JULGO 

PROCEDENTE o pedido deduzido na petição inicial formulado por 

EDUARDO LEITE DA SILVA em face de SEGURADORA LÍDER DO 

CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A, com fulcro no art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, para: CONDENAR a requerida ao pagamento da 

indenização securitária no valor de R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e 

cinquenta reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo índice 

oficial – INPC, a partir da data do sinistro (30/07/2017) e acrescido de juros 

de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida (Súmula 426 do 

STJ). CONDENAR a demandada ao pagamento das custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 20% (vinte por 

cento) sobre o valor da condenação, nos termos do que preceitua 

parágrafo 2º do art. 85 do CPC. Via de consequência, julgo extinto o 

processo com resolução do mérito Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Com o trânsito em 

julgado, certifique-se e arquivem-se os autos, com as baixas e 

comunicações necessárias. Às providências. Jaciara/MT, 30 de novembro 

de 2018. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 48227 Nr: 3516-35.2011.811.0010

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO ROVERSI, GENESIA FELIX ROVERSI, 

ROSA HELENA CESNIQUE ROVERSI, ONDINA ALVES ROVERSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIRIAM MATTIONI - 

OAB:6678-A/MT

 Ante o exposto, com fundamento no art. 485, inciso III, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO.Condeno o requerente ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios em favor da patrona da requerida Rosa Helena 

Cesnique Roversi, no percentual que fixo em 15% (quinze por cento) 

sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º, do Código de Processo 

Civil.Transitada em julgado, certifique-se.Após, remetam-se os autos à 

Central de Arrecadação e Arquivamento desta comarca para as 

providências necessárias.Publ ique-se.Registre-se.  Int imem-se . 

Cumpra-se.Jaciara/MT, 08 de novembro de 2018. Valter Fabrício Simioni da 

Silva Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 58546 Nr: 2465-81.2014.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILDA CARDOSO DA SILVA, CECDS, ROSIANE 

EMERYK PEREIRA DA SILVA, RVZC, KEVLIN ZAGO E SILVA, GISELDA 

LUCIA ZAGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER DOS SANTOS GIOVANETTI, AVINER 

MIGUEL SANTOS GALHARDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSEANE MALHEIROS ALVIM 

PARMIGIANI - OAB:18564, RICARDO MARQUES DE ABREU - 

OAB:11683/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENEZIO FERREIRA LIMA - 

OAB:OAB/PR-11.763, JOSÉ ROBERTO ALVIM - OAB:3285/MT

 Pelo exposto, DOU PROVIMENTO aos embargos de declaração 

interpostos às fls. 330/331 para SANAR a omissão/obscuridade quanto à 

condenação dos embargantes nas custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais seguiram na forma de 50% (cinquenta por cento) 

para cada parte, observado, contudo, a gratuidade das custas em relação 

ao segundo requerido, na forma do art. 98, §3 do Código de Processo 

Civil.Intimem-se.Cumpra-se.Jaciara-MT, 27 de novembro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 108427 Nr: 446-63.2018.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDITE STRALIOTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143/A, MARLA DENILSE RHEINHEIMER - OAB:12123/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 446-63.2018.811.0010

Código n.º 108427

Requerente: Edite Straliotto

Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social- INSS.

VISTOS ETC,

Trata-se de Ação de Aposentadoria Rural por Idade ajuizada por Edite 

Straliotto, em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, 

qualificados nos autos.

Destarte, não havendo preliminares a serem analisadas e tampouco 

nulidades a serem pronunciadas, DECLARO SANEADO O PROCESSO, 

remetendo-o à fase instrutória.

Defiro o pedido de prova testemunhal.

Para tanto, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 14 de 

março de 2019, às 13h30min.

Fixo como ponto controvertido a comprovação da qualidade de segurada 

especial da requerente e a carência no período legalmente exigido.

A atividade probatória deverá recair sobre os fatos alegados na inicial e 

na contestação, atentando-se para o ônus da prova previsto no art. 373, 

incisos I e II, do CPC.

Rol de testemunhas já apresentados na exordial.

Atente-se a parte autora quanto ao disposto no art. 455 do CPC, que 

preceitua caber ao advogado da parte intimar a testemunha por ele 

arrolada, dispensando-se a intimação do juízo.

Às providências.

Cumpra-se.

Jaciara-MT, 28 de novembro de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 99391 Nr: 5809-65.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francelino Santos Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 5809-63.2017.811.0010

Código n.º 99391

Requerente: Francelino Santos Souza

Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social- INSS.

VISTOS ETC,

Trata-se de Ação de Aposentadoria Rural por Idade ajuizada por 

Francelino Santos Souza, em face do Instituto Nacional do Seguro Social – 

INSS, qualificados nos autos.

Destarte, não havendo preliminares a serem analisadas e tampouco 

nulidades a serem pronunciadas, DECLARO SANEADO O PROCESSO, 

remetendo-o à fase instrutória.

Defiro o pedido de prova testemunhal.

Para tanto, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 14 de 

março de 2019, às 15h00min.

Fixo como ponto controvertido a comprovação da qualidade de segurado 

especial do requerente e a carência no período legalmente exigido.

A atividade probatória deverá recair sobre os fatos alegados na inicial e 

na contestação, atentando-se para o ônus da prova previsto no art. 373, 

incisos I e II, do CPC.

Rol de testemunhas já apresentados na exordial.

Atente-se a parte autora quanto ao disposto no art. 455 do CPC, que 

preceitua caber ao advogado da parte intimar a testemunha por ele 

arrolada, dispensando-se a intimação do juízo.

Às providências.

Cumpra-se.

Jaciara-MT, 28 de novembro de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 112886 Nr: 2548-58.2018.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS BARLETA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA PENHA OLIVEIRA DIAS 

CARDOSO - OAB:12617B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 2548-58.2018.811.0010

Código n.º 112886

Requerente: Antônio Carlos Barleta

 Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social- INSS.

VISTOS ETC,

Trata-se de Ação de Aposentadoria por Idade Rural ajuizada por Antônio 

Carlos Barleta, em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, 

qualificados nos autos.
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Destarte, não havendo preliminares a serem analisadas e tampouco 

nulidades a serem pronunciadas, DECLARO SANEADO O PROCESSO, 

remetendo-o à fase instrutória.

Defiro o pedido de prova testemunhal.

Para tanto, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 14 de 

março de 2019, às 16h30min.

Fixo como ponto controvertido a comprovação da qualidade de segurado 

especial do requerente e a carência no período legalmente exigido.

A atividade probatória deverá recair sobre os fatos alegados na inicial e 

na contestação, atentando-se para o ônus da prova previsto no art. 373, 

incisos I e II, do CPC.

Rol de testemunhas já apresentados na exordial.

Atente-se a parte autora quanto ao disposto no art. 455 do CPC, que 

preceitua caber ao advogado da parte intimar a testemunha por ele 

arrolada, dispensando-se a intimação do juízo.

Às providências.

Cumpra-se.

Jaciara-MT, 28 de novembro de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 112039 Nr: 2142-37.2018.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VITÓRIO VALDEMAR FAVARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA PENHA OLIVEIRA DIAS 

CARDOSO - OAB:12617B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 2142-37.2018.811.0010

Código n.º 112039

Requerente: Vitório Valdemar Favaro

Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social- INSS.

VISTOS ETC,

Trata-se de Ação de Aposentadoria por Idade Rural ajuizada por Vitório 

Valdemar Favaro, em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, 

qualificados nos autos.

Destarte, não havendo preliminares a serem analisadas e tampouco 

nulidades a serem pronunciadas, DECLARO SANEADO O PROCESSO, 

remetendo-o à fase instrutória.

Defiro o pedido de prova testemunhal.

Para tanto, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 14 de 

março de 2019, às 16h00min.

Fixo como ponto controvertido a comprovação da qualidade de segurado 

especial do requerente e a carência no período legalmente exigido.

A atividade probatória deverá recair sobre os fatos alegados na inicial e 

na contestação, atentando-se para o ônus da prova previsto no art. 373, 

incisos I e II, do CPC.

Rol de testemunhas já apresentados na exordial.

Atente-se a parte autora quanto ao disposto no art. 455 do CPC, que 

preceitua caber ao advogado da parte intimar a testemunha por ele 

arrolada, dispensando-se a intimação do juízo.

Às providências.

Cumpra-se.

Jaciara-MT, 28 de novembro de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 108429 Nr: 447-48.2018.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neuza Maria da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143/A, MARLA DENILSE RHEINHEIMER - OAB:12123/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 447-48.2018.811.0010

Código n.º 108429

Requerente: Neuza Maria da Silva

Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social- INSS.

VISTOS ETC,

Trata-se de Ação de Aposentadoria Rural por Idade ajuizada por Neuza 

Maria da Silva, em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, 

qualificado nos autos.

Destarte, não havendo preliminares a serem analisadas e tampouco 

nulidades a serem pronunciadas, DECLARO SANEADO O PROCESSO, 

remetendo-o à fase instrutória.

Defiro o pedido de prova testemunhal.

Para tanto, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 14 de 

março de 2019, às 14h30min.

Fixo como ponto controvertido a comprovação da autora na qualidade de 

segurada especial e a carência no período legalmente exigido.

A atividade probatória deverá recair sobre os fatos alegados na inicial e 

na contestação, atentando-se para o ônus da prova previsto no art. 373, 

incisos I e II, do CPC.

Rol de testemunhas já apresentados na exordial.

Atente-se a parte requerente quanto ao disposto no art. 455 do CPC, que 

preceitua caber ao advogado da parte intimar a testemunha por ele 

arrolada, dispensando-se a intimação do juízo.

Às providências.

Cumpra-se.

Jaciara-MT, 28 de novembro de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 99640 Nr: 5908-35.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maura Alves Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 5908-35.2017.811.0010

Código n.º 99640

Requerente: Maura Alves Oliveira

Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social- INSS.

VISTOS ETC,

Trata-se de Ação de Aposentadoria Rural por Idade ajuizada por Maura 

Alves Oliveira, em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, 

qualificados nos autos.

Destarte, não havendo preliminares a serem analisadas e tampouco 

nulidades a serem pronunciadas, DECLARO SANEADO O PROCESSO, 

remetendo-o à fase instrutória.

Defiro o pedido de prova testemunhal.

Para tanto, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 14 de 

março de 2019, às 15h30min.

Fixo como ponto controvertido a comprovaação da qualidade de segurada 

especial da autora e a carência no período legalmente exigido.

A atividade probatória deverá recair sobre os fatos alegados na inicial e 

na contestação, atentando-se para o ônus da prova previsto no art. 373, 

incisos I e II, do CPC.

Rol de testemunhas já apresentados na exordial.

Atente-se a parte autora quanto ao disposto no art. 455 do CPC, que 

preceitua caber ao advogado da parte intimar a testemunha por ele 

arrolada, dispensando-se a intimação do juízo.

Às providências.

Cumpra-se.

Jaciara-MT, 28 de novembro de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 99181 Nr: 5730-86.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERDINANDO DI LORETO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS ETC,

Defiro o pedido formulado.

Desta feita, REDESIGNO a audiência aprazada para o dia 21 de março de 

2019 às 14h00min.

Cumpra-se.

 VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 45717 Nr: 637-55.2011.811.0010

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PHDRM, MADRADS, KMDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SGDM, ADAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO DALL AGNOL FINATO 

- OAB:10084/MT, RODRIGO BINOTTO PEREIRA - OAB:14396-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 637-55.2011.811.0010

Código 45717

VISTOS ETC,

Certifique-se a Srª Gestora quanto à manifestação da inventariante em 

relação ao Laudo de Avaliação de fls. 89/90.

 Em consonância com a cota ministerial de fl. 98-v°, DEFIRO os pedidos de 

fls. 95/96.

Destarte, intime-se a inventariante por meio de seu advogado para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, acostar aos autos os documentos necessários 

a fim de comprovar a aquisição e quitação do bem imóvel objeto do 

presente inventário, bem como, em igual prazo, manifestar acerca dos 

demais requerimentos formulados às fls. 95/96, sob pena concordância 

tácita.

Nada postulado, certifique-se.

Após, conclusos.

Às providências.

Cumpra-se.

Jaciara/MT, 26 de novembro de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 33583 Nr: 1142-80.2010.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA EMÍLIA BRUSTOLIN ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI - BRASIL TELECOM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANI BIANCHI - OAB:6641/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Miranda Lima - 

OAB:131436/RJ, ELADIO MIRANDA LIMA - OAB:13242-A, GIORDANO 

BRUNO PAURO FONTES OLIVEIRA - OAB:7.238/MT, JOSE EDUARDO 

RODRIGUES DALEFFE - OAB:11.677/MT

 Processo nº. 1218-46.2006.811.0010

Código 33583

VISTOS ETC,

De início, observo que não há nos autos nenhuma penhora on-line via 

Sistema Bacen-jud, conforme afirmado pela exequente às fls. 289/291.

O documento encartado à fl. 265 trata-se de uma minuta de penhora 

confeccionada pelo Gestor Judicial, portanto, sem qualquer efeito a título 

de bloqueio judicial de valores.

Destarte, intime-se a exequente por meio de seu advogado para, 

querendo, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar e requerer o que 

entender de direito, sob pena de arquivamento do feito.

Nada postulado, certifique-se.

Após, remetam-se os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento 

desta comarca para as providências necessárias.

Cumpra-se.

Jaciara/MT, 26 de novembro de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 104530 Nr: 8435-57.2017.811.0010

 AÇÃO: Liquidação por Artigos->Procedimento de Liquidação->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TARLEI TEODORO JOTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BINOTTO PEREIRA - 

OAB:12098

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 8435-87.2017.811.0010

Código n° 104530

Exequente: Tarlei Teodoro Jota

Executado: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS

VISTOS ETC,

Tarlei Teodoro Jota manejou o presente pedido de Liquidação de Sentença 

em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, ambos devidamente 

qualificados nos autos, almejando, em suma, a liquidação do crédito 

exequendo oriundo da condenação do executado ao pagamento do 

benefício de aposentadoria por invalidez nos autos em apenso de Código 

33308.

Recebida a liquidação (ref. 10), o exequente apresentou seus cálculos 

(ref. 17), ao que concordou o executado, postulando, ainda, a expedição 

da competente RPV (ref. 18).

É o necessário.

Decido.

Como relatado, cuida-se de Liquidação de Sentença por arbitramento para 

apuração do crédito devido pelo executado nos autos da Ação 

Previdenciária em apenso, Código 33308.

Apresentados os cálculos pelo exequente, a autarquia concordou com os 

valores.

Ante a concordância expressa da autarquia executada (ref. 18), 

HOMOLOGO os cálculos da Liquidação de Sentença apresentados pelo 

exequente à ref. 17 para que produza seus efeitos jurídicos e legais.

Sem custas e honorários.

Escoado o prazo recursal, certifique-se.

Após, expeça-se a competente guia de Requisição para Pagamento de 

Pequeno Valor (RPV) do crédito geral exequendo, encaminhando-os ao E. 

Tribunal Regional Federal da 1a Região com cópia de todo o necessário.

Empós, remetam-se os autos ao arquivo, sem baixa na distribuição, até a 

informação de disponibilização dos créditos pela autarquia executada.

Disponibilizado os créditos pela executada, intime-se o exequente por meio 

de seu (s) advogado (s) para, no prazo de 05 (cinco) dias, indicar conta e 

banco para o depósito judicial, bem como, em igual prazo, manifestar e 

requerer o que entender de direito.

Após, conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Jaciara-MT, 26 de novembro de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 45637 Nr: 553-54.2011.811.0010

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Fátima de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DE CARVALHO - 

OAB:1792-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Assim, NOMEIO como perita nos autos a REAL BRASIL CONSULTORIA, 

com sede na Avenida Historiador Rubens de Mendonça, n° 1856 – Sala 

1403, Bairro Bosque da Saúde CEP: 78050-000, Cuiabá/MT, que deverá 

cumprir o encargo independente de compromisso, sob a fé do seu grau 

(art. 466 do CPC).A empresa perita nomeada deverá apresentar no prazo 

de 10 (dez) dias os honorários periciais.Com os honorários, intime-se a 

parte embargada para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar quanto ao 

valor indicado para a perícia, sob pena de tácita concordância.Não 

havendo objeção, intime-se a embargada para no prazo de 05 (cinco) dias 
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efetuar o depósito integral dos honorários periciais, sob pena de 

preclusão.Após, intime-se a empresa perita nomeada para dar início aos 

trabalhos periciais, cujo prazo final para entrega do laudo pericial fica 

fixado para 60 (sessenta) dias.Intimem-se as partes para no prazo de 15 

(quinze) dias apresentarem seus quesitos (art. 465, § 1º, inciso III, do 

CPC), sob pena de preclusão.Faculto às partes desde já, nos termos do 

art. 465 § 1º inciso I e II do Código de Processo Civil, dentro de 15 (quinze) 

dias, contados da intimação do despacho de nomeação do perito, indicar 

seus assistentes técnicos e apresentar quesitos.Na intimação da empresa 

nomeada para a realização da perícia, encaminhe-se cópia da petição 

inicial e da contestação, bem como, de seus respectivos 

documentos.Entregue o Laudo Pericial, intimem-se as partes para que 

entrem em contato com os assistentes técnicos nomeados, os quais 

deverão oferecer seus pareceres no prazo de 15 (trinta) dias, sob pena 

de preclusão (artigo 477, § 1º, do CPC). As partes ficam responsáveis em 

informar aos seus assistentes técnicos a data do início dos trabalhos 

periciais, bem como o dia da entrega do laudo e de suas manifestações. 

Juntados aos autos os respectivos pareceres dos assistentes técnicos, 

as partes deverão ser intimadas para se manifestarem no prazo comum 

de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão e, ao final, os autos deverão 

retornar conclusos para as determinações pertinentes. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 63 Nr: 879-05.1997.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS, DARNEI HIPOLDO KROTH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERBER CONSTRUTORA LTDA, VALDIZETE 

MARTINS NOGUEIRA, ANTONIO CARLOS ANDRIGO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINE FAGUNDES GARCIA 

DUARTE ALVES PINTO - OAB:6294-A, VALDIR SEGANFREDO - 

OAB:3501-B, WALLACE ELLER MIRANDA - OAB:56780/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, EVALDO REZENDE FERNANDES - 

OAB:MT 3.610

 Processo nº 879-05.1997.811.0010

Código 63

VISTOS ETC,

Ante o contido no requerimento de fl. 435 realizei consulta ao Sistema 

RenaJud, contudo, não foi possível constatar veículo de propriedade dos 

executados, conforme espelho anexo.

 Assim, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

dê prosseguimento no feito, sob pena de extinção.

Intime-se.

Cumpra-se.

Jaciara-MT, 27 de novembro de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 76318 Nr: 888-97.2016.811.0010

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOANA MARIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA ZAFFALON - 

OAB:318963

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA AQUINO DE 

OLIVEIRA - OAB:7230, FABIANO GODA - OAB:7188/MT, SILVANA DA 

SILVA TOLEDO - OAB:11495

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial 

para reconhecer excesso no cumprimento de sentença nos autos em 

apenso, bem como, HOMOLOGAR os cálculos apresentados pelo 

Contador Judicial à ref. 11.Por consequência, JULGO EXTINTO O FEITO 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil.Condeno a embargada ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00 (um mil 

reais), na forma do art. 85, §8º do Código de Processo Civil, ficando, 

contudo, suspensa a exigibilidade da verba honorária em razão do 

benefício da gratuidade da justiça concedido à embargada no feito 

principal, conforme art. 98, §3° do mesmo Codex.Prossiga a execução 

com a correta atualização dos cálculos, conforme ref. 11.Transitada em 

julgado, certifique-se.Após, extraiam-se cópias desta decisão e 

encartem-se nos autos principais em apenso, Código 16329, com posterior 

remessa ao arquivo com baixa na distribuição.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.Cumpra-se. Jaciara-MT, 27 de novembro de 2018.Valter 

Fabricio Simioni da Silva Juiz de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 107240 Nr: 9769-29.2017.811.0010

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA FLAVIA DA SILVA PEREIRA, FABIANA KATRINE 

SETUBAL DA SILVA MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 9769-29.2017.811.0010

Código 107240

VISTOS ETC,

Defiro cota ministerial de ref. 28.

Oficie-se à Caixa Econômica Federal (CEF) para que informe valor 

atualizado de quaisquer aplicações, inclusive aquelas vinculadas ao FGTS 

e PIS/PASEP em nome da "de cujus".

Certifique-se a Sra Gestora acerca de resposta do Banco Bradesco e, se 

necessário, reitere-se ofício.

Com as repostas, intimem-se as requeridas para, querendo, no prazo de 5 

(cinco) dias, requererem o que de direito, sob pena de extinção e 

arquivamento do feito.

Empós, se necessário, colha-se o parecer ministerial.

Feito isso, certifique-se o necesssário, vindo os autos conclusos.

 Cumpra-se.

Jaciara-MT, 27 de novembro de 2018.

Valter Fabricio Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 84881 Nr: 4631-18.2016.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA BORGE DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NICIA DA ROSA HAAS - 

OAB:5947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial 

e, por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil.Condeno a requerente ao pagamento das custas judiciais e 

honorários advocatícios que fixo em R$ 1000,00 (mil reais), com fulcro no 

artigo 85 § 8º do Código de Processo Civil, ficando, contudo, suspensa a 

exigibilidade da verba honorária, face à concessão da gratuidade da 

justiça à autora, na forma do art. 98, § 3°, do mesmo Codex.Transitada em 

julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com baixa na 

distribuição.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Jaciara/MT, 

28 de novembro de 2018.Valter Fabricio Simioni da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 33308 Nr: 871-71.2010.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TARLEI TEODORO JOTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BINOTTO PEREIRA - 

OAB:12098/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo: 871-71.2010.811.0010
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Código nº 33308

Exequente: Tarlei Teodoro Jota

Executado: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS

VISTOS ETC,

Trata-se de Cumprimento de Sentença de Honorários Advocatícios em 

ação previdenciária proposta por Tarlei Teodoro Jota em face do Instituto 

Nacional do Seguro Social.

Expedidos o RPV (fl. 309), o executado comprovou os pagamentos à fl. 

310, com o alvará judicial de levantamento expedido e levantado à fl. 314.

 É o necessário.

Decido.

Pois bem, analisando os autos, verifico que houve o pagamento dos 

valores devidos ao exequente, conforme evola o alvará judicial de fl. 314.

Preceituam os artigos 924, inciso II, e 925, ambos do Código de Processo 

Civil:

“Art. 924. Extingue-se a execução quando:

 (...)

II – a obrigação for satisfeita:”

 “Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença.”

Diante do exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do 

mérito, nos termos dos arts. 924, inciso II, e 925 ambos do Código de 

Processo Civil.

Sem custas e honorários.

Desapense-se e arquive-se com baixa na distribuição.

Publique-se.

 Registre-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

Jaciara-MT, 26 de novembro de 2018.

Valter Fabricio Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 53033 Nr: 1588-78.2013.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSA ANTÔNIA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido de APOSENTADORIA 

RURAL POR IDADE, razão pela qual CONDENO o Instituto Nacional do 

Seguro Social - INSS ao pagamento do referido benefício previdenciário 

em favor de Rosa Antônia de Jesus, no valor de 1 (um) salário mínimo, 

bem como, ao pagamento do 13º salário, na forma do inciso I, do art. 39 da 

Lei nº 8.213/91, DESDE A DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO, 

QUAL SEJA, 02/05/2017. (....) Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Jaciara-MT, 29 de novembro de 2018.Valter Fabrício Simioni da 

Silva Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 22063 Nr: 851-85.2007.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DELCIO BARBOSA SILVA - 

OAB:14364, MARIA AILI FERREIRA DE MELO RODRIGUES - 

OAB:17119/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo: 851-85.2007.811.0010

 Código 22063

VISTOS ETC,

Ante o contido no requerimento de fl. 80, realizei consulta ao sistema 

RenaJud e procedi a restrição acerca da transferência de 01 (um) veículo 

de propriedade do executado, conforme espelho anexo.

 Assim, intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se nos autos, requerendo o que entender de direito.

Intime-se.

Cumpra-se.

Jaciara, 28 de novembro de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 60072 Nr: 3317-08.2014.811.0010

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURIO ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE EUGÊNIO DE ALMEIDA 

AGUIAR - Procurador Federal - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NICIA DA ROSA HAAS - 

OAB:5.947-B

 Processo nº 3317-08.2014.811.0010Código 60072Embargante: Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSSEmbargado: Aurio AlvesVISTOS 

ETC,Compulsando os autos observo que os valores e respectivos 

cálculos apresentados por ambas as partes a título da Renda Mensal 

Inicial - RMI estão em desacordo com as disposições legais.Para efeito de 

cálculo do saldo devedor, o embargante utilizou, equivocadamente, o 

salário mínimo como Renda Mensal Inicial – RMI, metodologia também 

aplicada pelo Contador Judicial.De outro lado, a forma utilizada pelo 

exequente/embargado para apurar a Renda Mensal Inicial – RMI também se 

está em dissonância com a legislação pertinente, pois, para fins de 

apuração do crédito oriundo da sua aposentadoria por invalidez, a RMI foi 

calculada mediante a soma das 80% (oitenta por cento) dos maiores 

salários de contribuição, apontando o valor inicial de R$ 972,39 

(novecentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos), acrescido 

dos subsequentes índices de reajustes anuais dos benefícios 

previdenciários (fls. 248/251).(...) Destarte, intimem-se as partes para, 

querendo, no prazo de 10 (dez) dias, acostarem aos autos seus 

respectivos cálculos do crédito exequendo, nos exatos limites legais, 

apresentando, inclusive, documentos comprobatórios dos benefícios 

recebidos pelo exequente/embargado, utilizados como parâmetro para os 

c á l c u l o s . E s c o a d o  o  p r a z o ,  c e r t i f i q u e - s e . A p ó s , 

conclusos.Cumpra-se.Jaciara-MT, 30 de novembro de 2018.Valter Fabrício 

Simioni da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72516 Nr: 12702-43.2015.811.0010

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JURACI APARECIDO BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22131A/MT, FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO - 

OAB:17300/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO DIAS COUTINHO 

NETO - OAB:11003-A/MT

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação ao requerente, para no 

prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se nos autos e requerer o que de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 56574 Nr: 947-56.2014.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA MADALENA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA 

CIPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUANA LIPORACE PIRES DA 

SILVA - OAB:12223/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8548/MT

 Processo nº. 947-56.2014.811.0010

Código nº. 56574

Requerente: Maria Madalena Alves

Requerido: Prefeitura Municipal de São Pedro da Cipa

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103873/12/2018 Página 525 de 948



VISTOS ETC,

Em obediência ao princípio da ampla defesa e do contraditório, intime-se a 

parte requerente para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar 

acerca dos requerimentos e documentos apresentados pelo executado, 

sob pena de preclusão.

 Nada postulado, certifique-se.

Após, conclusos.

Às providencias.

Cumpra-se.

Jaciara-MT, 23 de novembro de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 25749 Nr: 2505-73.2008.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÉSSICA THAIS FABIANO 

CASSOL MULLER - OAB:23895/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 2505-73.2008.811.0010

Código 25749

VISTOS ETC,

Intime-se o exequente por meio de seu advogado (a) para, querendo, no 

prazo de 10 (dez) dias, atualizar o crédito exequendo que entende devido, 

bem como, em igual prazo, manifestar e requerer o que de direito, sob 

pena de arquivamento do feito.

Nada postulado, certifique-se.

Após, remetam-se os autos ao arquivo com baixas na distribuição.

Cumpra-se.

Jaciara/MT, 27 de novembro de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 26095 Nr: 2645-10.2008.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDINELZA MARIANO PORTO DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARITIMA SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DERCIO LUPIANO DE ASSIS 

FILHO - OAB:12466-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

COSTA - OAB:8.184-A/MT

 Processo nº. 2645-10.2008.811.0010

Código 26095

Requerente: Claudinelza Mariano Porto dos Reis

Requerida: Marítima Seguros S/A

VISTOS ETC,

Diante da concordância da Sra. Perita quanto à minoração dos honorários 

(fl. 349), HOMOLOGO honorários periciais no valor de R$ 700,00 

(setecentos reais).

Destarte, intime-se a requerida por meio de seus advogados para efetuar 

o depósito dos honorários na forma da decisão de fls. 335/336.

Designo a perícia médica para o dia 27/02/2019, às 14h30min. a ser 

realizada na sede do Fórum desta comarca.

Intimem-se as partes por meio de seus advogados acerca da data e 

horário da perícia médica.

Com o laudo acostado aos autos, dê-se cumprimento às demais 

determinações da decisão de fls. 335/336.

Após, certifique-se o necessário, vindo os autos conclusos para ulterior 

deliberação.

Às providências.

Cumpra-se.

 Jaciara-MT, 23 de novembro de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 12141 Nr: 1042-72.2003.811.0010

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EA, AAG, KAG, KOLG, JAO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDALGN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRA DE MOURA 

NOGUEIRA - OAB:6844/MT, EMERSON ANTÔNIO GONÇALVES PEREIRA 

- OAB:12.267-B, FRANCISCO DE CARVALHO - OAB:1792-A/MT, JOSE 

RICARDO NUNES - OAB:5820/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 1042-72.2003.811.0010

Código nº. 12141

VISTOS ETC,

Intime-se a inventariante por meio de seu advogado para, querendo, no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifestar e requerer o que entender de direito 

aceca dos requerimentos formulados pela Fazenda Pública Estadual de 

fls. 223/224.

Nada postulado, certifique-se.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

Jaciara-MT, 23 de novembro de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 54670 Nr: 15491-83.2013.811.0010

 AÇÃO: Habilitação->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA TELES VIEIRA, SANDRA ANTONIA 

VIEIRA BAHRI, SONIA MARIA VIEIRA ALVES, RONICREI VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DERCIO LUPIANO DE ASSIS 

FILHO - OAB:12466-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento no art. 112 da Lei n° 8.213/91, ACOLHO, 

em parte, o pedido de habilitação formulado pelos requerentes para 

autorizar a habilitação nos autos da Ação Previdenciária, Código 50387, 

da viúva Maria Aparecida Teles Vieira.Sem custas e honorários.Escoado o 

prazo recursal, certifique-se.Após, translade-se cópia desta decisão para 

os autos em apenso, Código 50387.Em seguida, desapensem-se e 

arqu ivem-se os autos com ba ixa na d is t r ibu ição .À s 

providências.Intimem-se.Cumpra-se.Jaciara-MT, 27 de novembro de 

2018.Valter Fabrício Simioni da SilvaJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 107688 Nr: 10005-78.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LKDJP, RDDJP, MASDJ, RRDJP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WENDELL PEREIRA DE MELLO 

- OAB:23910/O

 Processo nº 10005-78.2017.811.0010

Código nº 107688

Requerente: Ryan Rodrigo de Jesus Pereira, Larissa Katiele de Jesus 

Pereira e Ricardo Diego de Jesus Pereira, representados por sua genitora 

Maria Aparecida Souza de Jesus.

Requerido(s): Ivanildo de Souza Pereira.

VISTOS ETC,

Larissa Katiele de Jesus Pereira, Ricardo Diego de Jesus Pereira e Ryan 

Rodrigo de Jesus Pereira, representados pela genitora Maria Aparecida 

Souza de Jesus, ajuizaram Cumprimento de Sentença de Alimentos em 

face de Ivanildo de Souza Pereira, qualificados nos autos.
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Citado para efetuar o pagamento do débito, o alimentante permaneceu 

inerte (ref. 21), razão pela qual teve a sua prisão civil decretada (ref. 23).

O mandado de prisão foi devidamente cumprido em 21/11/2018 (ref. 29).

As partes entabularam acordo perante a Defensoria Pública e pleitearam a 

extinção do feito (ref. 33).

O Ministério Público manifestou-se favorável à homologação do acordo 

(ref. 36).

É o breve relato.

 Fundamento e decido.

Verifica-se que os acordantes são pessoas maiores e capazes, e 

cuidaram para que os direitos dos menores fossem devidamente 

resguardados, não havendo óbice para o não acolhimento do pleito 

apresentado.

Ademais, o Ministério Público demonstrou sua concordância com o pedido.

Ante o exposto, HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o presente acordo celebrado entre as partes, com fundamento 

nos termos do artigo 487, inciso III, “b” do Código de Processo Civil. Em 

consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução de mérito.

Expeça-se ALVARÁ DE SOLTURA em favor do executado Ivanildo de 

Souza Pereira, devendo este ser colocado imediatamente em liberdade, 

salvo se por outro motivo estiver preso.

 Após, remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas devidas.

Sem custas processuais e honorários advocatícios.

Publique-se.

 Registre-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

Jaciara-MT, 30 de novembro de 2018.

Valter Fabricio Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 50387 Nr: 2209-12.2012.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDECY ANTÔNIO VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DERCIO LUPIANO DE ASSIS 

FILHO - OAB:12466-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 2209-12.2012.811.0010

Código 50387

VISTOS ETC,

Decisão nos autos do Pedido de Habilitação em apenso, Código 54670.

Cumpra-se na forma determinada.

Após, conclusos.

Jaciara/MT, 27 de novembro de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 56580 Nr: 953-63.2014.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCUS ADRIANO GOMES MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA 

CIPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALILA AUXILIADORA DA 

COSTA LEITE - OAB:10469/MT, LUANA LIPORACE PIRES DA SILVA - 

OAB:12223/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8548/MT

 (...) Ante do exposto, com fundamento no inciso I, do art. 504 e § 12°, do 

inciso VII, do art. 525, ambos do Código de Processo Civil, REJEITO 

ex-officio o processamento da presente liquidação de sentença.REVOGO 

a decisão de fls. 130/132.Escoado o prazo recursal, certifique-se.Após, 

arquive-se com baixas na distribuição.Intimem-se.Cumpra-se. Jaciara-MT, 

28 de novembro de 2018.Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 56673 Nr: 1037-64.2014.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALMIR VIEIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA 

CIPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALILA AUXILIADORA DA 

COSTA LEITE - OAB:10469/MT, LUANA LIPORACE PIRES DA SILVA - 

OAB:12223/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8548/MT

 Portanto, diante da inutilidade consistente na apuração em liquidação de 

sentença de diferença salarial decorrente da conversão da moeda em 

URV de servidor público temporário, bem como, do seu desligamento da 

Administração Pública Municipal desde 2012, a rejeição da liquidação de 

sentença é medida impõe na espécie.Ante do exposto, com fundamento 

no inciso I, do art. 504 e § 12°, do inciso VII, do art. 525, ambos do Código 

de Processo Civil, REJEITO ex-officio o processamento da presente 

liquidação de sentença.REVOGO a decisão de fls. 103/105.Escoado o 

prazo recursal, certifique-se.Após, arquive-se com baixas na 

distribuição.Intimem-se.Cumpra-se. Jaciara-MT, 28 de novembro de 

2018.Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 32735 Nr: 304-40.2010.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AURIO ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALOÍSIO DA ROSA HAAS - 

OAB:9.038, ESTELA MARIS PIVETTA - OAB:6722/MT, NICIA DA ROSA 

HAAS - OAB:5.947-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 304-40.2010.811.0010

Código 32735

Exequente: Aurio Alves

Executado: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS

VISTOS ETC,

Decisão nos autos dos embargos à execução em apenso, Código 60072.

Cumpra-se, como determinado.

Intime-se.

Jaciara-MT, 30 de novembro de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 50743 Nr: 2594-57.2012.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISABEL FERREIRA BARCELO - 

OAB:15671-O/MT, MARINA DELMONDES DEGASPERY SILVA - 

OAB:10078MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 A propósito:“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. 

PROCESSUAL CIVIL. HABILITAÇÃO. VIÚVA. TITULAR DE PENSÃO POR 

MORTE. ART. 112 DA LEI N.º 8.213/91. 1. Nos termos do art. 112 da Lei n.º 

8.213/91, o valor não recebido em vida pelo segurado só será pago aos 

seus dependentes habilitados à pensão por morte, ou, na falta deles, aos 

seus sucessores na forma da lei civil, independentemente de inventário ou 

arrolamento. 2. Hipótese em que a viúva é parte legítima para figurar no 

pólo ativo da ação.” (TRF-4 - AG: 50287274120144040000 

5028727-41.2014.404.0000, Relator: MARIA ISABEL PEZZI KLEIN, Data de 

Julgamento: 21/01/2015, QUINTA TURMA)“AÇÃO DE EXECUÇÃO DE 

CRÉDITO ACIDENTÁRIO - HABILITAÇÃO PELA VIÚVA DO FALECIDO 

SEGURADO - INADMISSÍVEL A HABILITAÇÃO DOS SUCESSORES DO 

OBREIRO FALECIDO. Tratando-se de benefício acidentário, de caráter 
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alimentar, só pode este ser recebido pelos dependentes habilitados à 

pensão por morte ou na falta deles, aos seus sucessores como disposto 

na lei civil, independentemente de inventário ou arrolamento. Aplicação do 

disposto nos artigos 112 e artigo 16, I e § 4o da Lei nº 8.213/91, com a 

redação da Lei nº 9.032/95.” (TJ-SP - AG: 990100258931 SP, Relator: 

Amaral Vieira, Data de Julgamento: 22/06/2010, 16ª Câmara de Direito 

Público, Data de Publicação: 01/07/2010)Destarte, com fundamento no art. 

112 da Lei n° 8.213/91, DEFIRO, em parte, o pedido de habilitação de fls. 

226/227 para autorizar a habilitação nos autos da viúva Olga Rodrigues de 

Oliveira.Ao Cartório Distribuidor e no Setor de Cadastro para que retifique 

a capa dos autos, fazendo constar no pólo ativo da demanda a viúva do 

requerente.Após, intimem-se a requerente por meio de seu advogado (a) 

para, querendo, no prazo de 10 (dez) dias, requerer o que entenderem de 

direito, sob pena de arquivamento dos autos.Nada postulado, certifique-se 

e arquivem-se os autos com baixa na distribuição.Às 

providências.Cumpra-se. Jaciara-MT, 26 de novembro de 2018.Valter 

Fabrício Simioni da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 52616 Nr: 1190-34.2013.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MERCADO CENTRAL LTDA, JOÃO FILIÉ 

FERREIRA, JULIO FILIÉ FERREIRA, JAYME FILIE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMAZ - 

OAB:3791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1190-34.2013.811.0010

Código 52616

Exequente: Estado de Mato Grosso

Executados: Mercado Central Ltda e Outros

VISTOS ETC,

Defiro o pedido da Fazenda Pública exequente de fls. 57/58 para 

determinar a penhora dos valores até o limite do débito fiscal exequendo, 

conforme CDA de fls. 59/60, via ofício às administradoras de cartões de 

crédito na forma postulada.

Expeça-se o necessário.

Noutra banda, indefiro o pedido de inclusão dos herdeiros do devedor 

falecido Júlio Filie Ferreira, pois, não há nos autos qualquer informação 

que comprove tratar-se de devedor falecido.

Aliás, ao que consta do caderno processual, conforme certidão de fl. 

46-v°, o devedor falecido seria Jayme Filie. No entanto, em relação a este 

devedor, não há, também, a certidão de óbito encartada aos autos.

Nessa toada, intime-se o exequente para, querendo, no prazo de 10 (dez) 

dias, encartar aos autos a certidão de óbito do executado Jayme Filie.

Após, conclusos para apreciação do pedido de inclusão dos herdeiros no 

pólo passivo da lide, como almejado às fls. 57/58.

Às providências.

Cumpra-se.

Jaciara-MT, 30 de novembro de 2018.

 Valter Fabrício Simioni da Silva

 Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001764-64.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT0011877S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDINALDO OLIVEIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DECISÃO Processo: 1001764-64.2018.8.11.0010. REQUERENTE: 

BANCO PAN S.A. REQUERIDO: EDINALDO OLIVEIRA DOS SANTOS 

VISTOS ETC, BANCO PAN S.A ajuíza a presente “Ação de Busca e 

Apreensão” em desfavor de EDINALDO OLIVEIRA DOS SANTOS 

almejando a concessão da liminar de busca e apreensão do veículo: 

“Marca/Modelo: Honda/CG 160, ano de fabricação/ modelo: 2017/2017, 

Cor: Vermelha, Placa: semplac, Chassi: 9C2KC2500HR066824”, objeto de 

contrato de alienação fiduciária acostado aos autos. Asseverou que o réu 

tornou-se inadimplente com as obrigações assumidas em contrato, o que 

ocasionou o vencimento total da dívida, tendo sido constituído em mora por 

meio de notificação extrajudicial, nos termos do artigo 2º, § 2º do Decreto 

lei 911/69, alterado pela Lei 13.043/2014, razão pela qual é de rigor o 

deferimento da liminar de busca e apreensão almejada. Com a inicial 

vieram documentos. Intimado para emendar a inicial e comprovar o 

pagamento das custas iniciais, o autor acostou a guia de recolhimento aos 

autos (ref. 15258863). É o relato do necessário. Decido. A liminar de 

busca e apreensão deve ser deferida, porquanto comprovados os 

pressupostos legais necessários para tanto, nos termos do disposto no 

Decreto-Lei 911/69, com as alterações da Lei nº. 10.931/2004 e Lei nº 

13.043/2014, especialmente diante da comprovação da constituição da 

mora do requerido. É certo que de acordo com o artigo 3º, § 2º do Decreto 

Lei 911/69, alterado pela Lei n° 10931/2004, o devedor pode, no prazo de 

05 (cinco) dias após executada a liminar de busca e apreensão, pagar a 

“integralidade da dívida pendente”. Neste sentido é o entendimento do STJ: 

“DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO 

RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. 

DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 

10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA E PROSSEGUIMENTO DO 

CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DO 

TOTAL DA DÍVIDA (PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS).DECISÃO 

MANTIDA.1. A atual redação do art. 3º do Decreto-Lei n. 911/1969 não 

faculta ao devedor a purgação da mora nas ações de busca e apreensão 

de bem alienado fiduciariamente. 2. Somente se o devedor fiduciante 

pagar a integralidade da dívida, incluindo as parcelas vencidas, vincendas 

e encargos, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar, 

ser-lhe-á restituído o bem, livre do ônus da propriedade fiduciária. 3. 

Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no REsp 

1398434/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA 

TURMA, julgado em 04/02/2014, DJe 11/02/2014). Certo é que lei especial 

nova geralmente traz normas a par das já existentes; normas diferentes, 

novas, mais específicas do que as anteriores e que, como o Código de 

Defesa do Consumidor não regula contratos específicos e em casos de 

incompatibilidade, há clara prevalência da lei especial nova. Nesse passo, 

transcrevo o voto proferido no REsp 1.287.402/PR/STJ, pelo Relator do 

acórdão o Excelentíssimo Ministro Antonio Carlos Ferrreira, verbis: “A 

hipótese legal, para mim, é muito clara. O devedor pode, nos 5 (cinco) dias 

previstos em lei, pagar a integralidade da dívida pendente. "O devedor 

fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os 

valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o 

bem lhe será restituído livre de ônus". Nesse passo, cumpre consignar 

que, evidentemente, naquilo que compatível, aplicam-se à relação 

contratual envolvendo alienação fiduciária de bem móvel, integralmente, as 

disposições previstas no Código Civil e, nas relações de consumo, o 

Código de Defesa do Consumidor. Por todo o exposto, e levando-se em 

conta as razões expendidas na petição inicial, os documentos que a 

acompanham, bem como a constituição em mora do requerido, DEFIRO A 

LIMINAR de busca e apreensão do veículo “Marca/Modelo: Honda/CG 160, 

ano de fabricação/ modelo: 2017/2017 Cor: Vermelha, Placa: semplac, 

Chassi: 9C2KC2500HR066824”, nos termos do artigo 3º do Decreto-Lei 

911/69, com as alterações da Lei 13.043/2014. Executada a liminar, cite-se 

o requerido para, querendo: a) no prazo de 05 (cinco) dias, contados da 

apreensão, ter o bem restituído, livre de ônus, desde que pague a 

integralidade do débito, correspondente às parcelas vencidas e 

vincendas, com acréscimos decorrentes da mora, segundo os valores 

apresentados pelo credor fiduciário, nos termos do §2º do art. 3º, do 

Decreto-Lei nº 911/69, com a nova redação dada pela Lei 10.931/2004, 

acrescidas das custas processuais, que deverá ser calculada com base 

no valor depositado e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o 

valor depositado; b) no prazo de 15 (quinze) dias, independentemente da 

purgação da mora, contestar a presente nos termos do art. 3º, § 3º, com 

nova redação dada pela Lei 10.931/04. Consigne-se no mandado as 

advertências legais contidas no art. 344 do Código de Processo Civil. 

Deverá o requerido, no cumprimento do ato, entregar todos os 

documentos relativos ao bem, conforme previsto no art. 3º da Lei 

13.043/2014. Nomeio como depositário fiel do bem o advogado Pio Carlos 

Freiria Junior, inscrito na OAB/MT sob o nº 18678-A e qualificado nos 
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autos. Lavre-se o termo de compromisso de depositário fiel do bem e 

expeça-se mandado de busca e apreensão. Autorizo o concurso da força 

policial para assegurar o cabal cumprimento da medida de busca e 

apreensão. Defiro os benefícios inseridos no art. 212 do CPC, caso 

necessário. Certifique-se que as futuras intimações sejam dirigidas 

exclusivamente em nome da advogada Cristiane Belinati Garcia Lopes 

OAB /MT 11.877A. Às providências. Intime-se e cumpra-se, expedindo-se 

o necessário. Jaciara, 30 de novembro de 2018. Valter Fabrício Simioni da 

Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001075-20.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

GRIMALDO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE CARVALHO OAB - MT0001792S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADAO ROSA DE AQUINO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDERSON LUIZ RASIA OAB - MT17595/O (ADVOGADO(A))

REMI CRUZ BORGES OAB - MT0011148S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DECISÃO Processo: 1001075-20.2018.8.11.0010. AUTOR(A): 

GRIMALDO DOS SANTOS RÉU: ADAO ROSA DE AQUINO Vistos ETC, 

Adão Rosa de Aquino, devidamente qualificado, suscita a “suspeição” 

deste magistrado, ao argumento de que este excepto se declarou 

suspeito, por motivo de foro íntimo, para exercer suas funções nos autos 

da ação de Usucapião nº 3406-65.2014.811.0010, Código 54983, em 

decisão proferida no dia 18/09/2017, motivo pelo qual tal suspeição deve 

se estender a este feito, uma vez que envolve as mesmas partes e possui 

os mesmos pedidos. Pede o reconhecimento da suspeição por este 

magistrado, ou o oferecimento das razões com posterior encaminhamento 

dos autos ao E. Tribunal de Justiça para julgamento do incidente. Juntou 

documentos. É o necessário. Decido. As alegações de configuração de 

suspeição, nestes autos, não tem fundamento. Muito embora tenha me 

declarado suspeito nos mencionados autos de usucapião por motivo de 

foro íntimo, os efeitos daquela decisão não se transmitem automaticamente 

à presente lide. Os motivos que ensejaram o reconhecimento sponte 

própria da suspeição no feito de origem não se repetiu neste, qual seja, a 

atuação do causídico Dr. Ednelson Zuliani Bello, inscrito na OAB/MT sob o 

nº 2532-A, o qual representou este magistrado, na condição de juiz Diretor 

do Foro da Comarca de Jaciara, perante a Corregedoria Geral da Justiça 

de Mato Grosso (autos nº 1001840-21.2018.8.11.0000) e o Conselho 

N a c i o n a l  d e  J u s t i ç a  ( p e d i d o  d e  p r o v i d ê n c i a s  n º 

0006845-82.2017.2.00.000), para eventual apuração de desvio funcional 

decorrente da autorização de realização de orações no prédio do fórum. 

Contudo, referido advogado não possui procuração para atuar nestes 

autos, e, por essa razão, não visualizo nenhuma justificativa plausível 

para que me declare suspeito, nesta demanda. Nestes termos, com 

fundamento no art. 146, § 1º, segunda parte, do NCPC, não reconheço a 

presente suspeição proposta e, via de consequência, determino a 

autuação de incidente e remessa ao E. Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso para o competente julgamento, acompanhado dos 

documentos pertinentes. Cumpra-se. Jaciara-MT, 30 de novembro de 

2018. Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 15847 Nr: 306-83.2005.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: A JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO MARTINS DE SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZETE MORALES BEZERRA - 

OAB:5.234-MT

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): BENEDITO MARTINS DE SIQUEIRA, 

Filiação: Alice Martins de Siqueira,, data de nascimento: 25/06/1959, 

brasileiro(a), natural de Chapada dos Guimarães-MT, casado(a), 

mecânico, Telefone 65-8144-7725. atualmente em local incerto e não 

sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO DENUNCIADO PARA CONSTITUIR NOVO 

PATRONO NOS AUTOS, sendo que diante de eventual inércia ou, caso 

informe não possuir condições financeiras para constituir advogado, 

desde já, fica nomeado o Denfensor Público atuante nesta Comarca de 

Jaciara-MT, para prosseguir em sua representação processual.

Despacho/Decisão: Vistos.Defiro o pedido da Defensória pública Estadual 

de fls. 316-v.Intime-se o réu via edital sobre o teor da decisão de fls. 309, 

após vistas a defensória Pública Estadual para que se manifeste na fase 

do artigo 422 do Código de Processo Penal no prazo legal.Às 

providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Jucileide Maria Silva do 

Nascimento, digitei.

Jaciara, 28 de novembro de 2018

Regina Helena Guaracho Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 59653 Nr: 3155-13.2014.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO MATOS DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:16944/B

 Certifico que, o denunciado ao ser intimado da sentença manifestou seu 

desejo de recorrer. Diante do exposto, impusino os autos para intimar o 

defesor do réu para apresentar as razões do recurso interposto. É o que 

me cumpre certificar.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63775 Nr: 749-82.2015.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Oderly Maria Ferreira 

Lacerda - OAB:6133-B/MT

 Certifico e dou fé que, o denunciado ao ser intimado da sentença 

informou que deseja recorrer da sentença. Diante do exposto, encaminho 

os presentes autos para intimar sua douta Defensora para que apresente 

as razões do recurso interposto. É o que me cumpre certificar.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 21744 Nr: 532-20.2007.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: A JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO LEONARDO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Oderly Maria Ferreira 

Lacerda - OAB:6133-B/MT

 Certifico e dou fé que impulsiono os presentes autos para proceder a 

INTIMAÇÃO da Advogada DRª ODERLY MARIA FERREIRA LACERDA, via 

DJE, da r. sentença de extinção de fls. 231/232.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 112695 Nr: 2458-50.2018.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACQUELINE PATRICIA SILVA ALFONSO, 

KAROLAINE APARECIDA DA SILVA, MAGNO ARAÚJO MIRANDA, ELWIS 

CLAYTON FAHY, PAULO VICTOR DA SILVA CAMARGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:16944/B, Felipe Gomes de Almeida - OAB:MT/20.056/E, KATIA 

VALADARES SILVA - OAB:23270/O, Leidineia Katia Bosi - 

OAB:MT/14.981, WALMIR CAVALHERI DE OLIVEIRA - OAB:2669/A

 Vistos.

Designo audiência de instrução e julgamento para interrogatório dos 

acusados ELWIS CLAYTON FAHY e PAULO VICTOR DA SILVA 

CAMARGO para o dia 13 de dezembro de 2018, às 13h20min.

Intimem-se.

Cumpra-se, COM URGÊNCIA, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 116088 Nr: 3799-14.2018.811.0010

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIEL ALVES FERREIRA, GILBERTO 

MATOS DE CARVALHO, HILDA SARA SOARES CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERTONI DARI NITSCHE - 

OAB:12402-B/MT, GILIAN FERNANDO MATOS FERREIRA - OAB:23525/O

 O Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pedido 

(14/11/2018).Em 14 de novembro de 2018, foi indeferido o pedido de 

revogação da prisão preventiva de HILDA SARA SOARES CAMPOS. Em 

27 de novembro de 2018, foi juntado nos autos o Habeas Corpus n° 

1013799-86.2018.8.11.0000 impetrado pela paciente, junto ao Egrégio 

Tribunal de Justiça.Insta salientar, que os autos encontram-se aguardando 

a realização da audiência de instrução designada para o dia 12 de 

dezembro de 2018 e a devolução da Carta Precatória expedida para 

interrogatório da acusada HILDA SARA SOARES CAMPOS. 

Respeitosamente, por ora, é o que me cabia informar, salientando que este 

Juízo permanece à inteira disposição de Vossa Excelência, para outras 

informações que reputar necessárias.Jaciara/MT, 28 de novembro de 

2018.EDNEI FERREIRA DOS SANTOSJuiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002829-94.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BIANCA THAIS DA SILVA SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB: MT0012853A 

Endereço: desconhecido , para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 06/02/2019 Hora: 08:10 , devendo avisar aos (a) 

seus (a) clientes . O não comparecimento do Promovente à audiência 

importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. 

Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003260-31.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOCILEIDE MARTINS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB: MT0017690A Endereço: 

desconhecido , para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia 

Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

31/01/2019 Hora: 10:50 , devendo avisar aos (a) seus (a) clientes . O não 

comparecimento do Promovente à audiência importará implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais (Se for microempresa ou empresa de pequeno porte, quando 

autoras, devem ser representadas, inclusive em audiência, pelo 

empresário individual ou pelo sócio dirigente -ENUNCIADO 141 do 

FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. Ana Paula Paixão 

Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001042-30.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

PRISCILA COSTA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001042-30.2018.8.11.0010. REQUERENTE: PRISCILA COSTA DE JESUS 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório, 

nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. DA ANÁLISE DAS PRELIMINARES 

DA PRELIMINAR DE JUNTADA DE COMPROVANTE ORIGINAL DE 

NEGATIVAÇÃO Antes de adentrar ao mérito da contenda, importante 

consignar que a Ré pleiteou a intimação da Autora para a juntada de 

comprovante original de negativação. Nesses peculiares, entendo que o 

extrato do SPC, apresentado à inicial, é hábil à demonstrar a negativação, 

não sendo necessária juntada de documento complementar, razão pela 

qual OPINO por indeferir o pedido da Ré nesse sentido. DO JULGAMENTO 

ANTECIPADO DA LIDE Superada a preliminar, analisando o processo, 

verifico que se encontra apto para julgamento, sendo desnecessária a 

produção de outras provas, uma vez que o ponto controvertido da 

presente seria facilmente esclarecido com a juntada do contrato e da 

fatura comprovante do débito. Trata-se de Ação Declaratória de 

Inexistência de débito c/c Indenização por Danos Morais. Alega a parte 

Autora que desconhece o débito que ensejou a negativação indevida de 

seu nome pela empresa Ré, no valor de R$ 210,42 (duzentos e dez reais e 

quarenta e dois centavos), lançado em 14/01/2018, cuja origem aduz 

desconhecer, pois alega ter linha pré-paga com a reclamada e não 

realizou contratação de plano pós-pago. Oportunizada a conciliação, as 

partes compareceram à audiência, mas optaram por prosseguir com a 

demanda. (id 14692132) DA RELAÇÃO DE CONSUMO – DA INVERSÃO DO 

ÔNUS PROBATÓRIO No caso, é oportuno esclarecer que a relação 

travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser 

aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do 

Consumidor, inclusive com relação ao ônus da prova, cuja inversão OPINO 

por deferir nesta oportunidade, nos termos do artigo 17 do CDC. DA 

ANÁLISE DA RESPONSABILIDADE CIVIL Pela logística da responsabilidade 

civil, para que haja a condenação, faz-se necessário a presença de três 

requisitos basilares: Ato ilícito, dano e nexo de causalidade entre eles. No 

caso em tela, tem-se que a Ré, na oportunidade defensiva, não logrou 

êxito em demonstrar a existência do débito específico que originou a 

negativação. Veja que o ponto controvertido da presente ação diz respeito 

ao débito de R$ 210,42 (duzentos e dez reais e quarenta e dois 

centavos), que a parte reclamante alega desconhecer. Para que o Réu 

seja responsabilizado civilmente, faz-se necessário três requisitos: Ato 

ilícito, dano e nexo causal. Analisando os autos verifica-se que o Réu na 
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contestação protocolada à id 14264394, trouxe uma série de documentos 

unilaterais, mas não acostou aos autos o contrato propriamente dito, com 

a assinatura do Autor, sequer documentos que demonstrasse, 

especificamente, o débito aqui discutido. Assim, não se reconhece 

eventual exercício regular de direito por parte do Réu, sequer atitudes 

transparentes na relação com o consumidor, demonstrando, portanto, 

flagrante falha na prestação de serviço. Comportamento que, por si só, 

fere a própria política nacional da relação de consumo, nos termos do 

artigo 4º do CDC. Consequentemente, verifica-se o ato ilícito do Réu, na 

negligência no lidar com o consumidor, seja por cobrar débitos sem 

demonstrar a origem, seja por negativar indevidamente o nome do Autor. E 

é exatamente nessas condutas que se concretiza a falha na prestação do 

serviço pelo Réu, que autoriza a responsabilidade objetiva do artigo 14 do 

CDC. E, nesse sentido, caberia ao Réu provar, nos termos do artigo 14, 

§3º do CDC, que não houve o dano relacionado ao serviço prestado, ou, 

ainda, culpa exclusiva do consumidor ou terceiro, o que não se vê no 

caso em comento, no qual o conjunto probatório que se firmou, faz com 

que se revista de verossimilhança a alegação da parte Autora, rendendo 

ensejo ao acolhimento da pretensão esboçada na peça inicial, vez que 

presente o nexo causal que une as condutas do Réu com os danos 

sofridos pelo Autor, ou seja “o vínculo, a ligação ou relação de causa e 

efeito entre a conduta e o resultado.” (CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa 

de responsabilidade civil. 6. ed. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 71.) Assim, 

de fato, OPINO por reconhecer que houve falha na prestação do serviço 

pelo Réu ao permitir que terceiros firmassem contrato em nome do Autor, 

sem, contudo, propiciar-lhe a segurança necessária, e, ainda, não 

apresentando nenhuma conduta hábil a mitigar os danos causados, 

insistindo na cobrança dos débitos, e na negativação indevida do nome da 

parte reclamante. Logo, na esfera da responsabilidade civil, restou 

configurado o ato ilícito, nos termos do artigo 186 e 927 do C.C., sendo o 

nexo causal a própria negativação indevida, razão pela qual OPINO por 

DECLARAR A INEXISTÉNCIA DO DÉBITO NO VALOR DE R$ 210,42 

(duzentos e dez reais e quarenta e dois centavos), bem como a nulidade 

de qualquer cobrança sob o mesmo subsídio, sob pena de multa fixa de 

R$ 1.000,00 (um mil reais). DA ANÁLISE DOS DANOS MORAIS – SÚMULA 

385 STJ Analisando o pleito pela reparação de danos morais, tem-se que a 

Ré suscitou que incidisse o teor da Sumula 385 do STJ, e, então, 

afastassem os danos morais. Pois bem. Nos casos de apontamento 

ilegítimo dos dados do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, por 

débito que a Ré não conseguiu demonstrar, é inequívoco que constitui 

falha na prestação do serviço, que, em tese, subsidiaria danos na esfera 

moral. No caso em tela, a negativação ora discutida é datada de 

14/01/2018. Observa-se que há negativação anterior em nome da parte 

reclamante. Assim, tenho que no caso em tela, aplica-se a súmula 385 do 

STJ. Por fim, impõe consignar que, não há comprovação de que todos 

restritivos preexistentes foram judicializados para não incidência da 

súmula 385 do STJ, assim persistindo a negativação anterior devida. Por 

essas razões, não há dano moral caracterizado, não passando de mero 

aborrecimento. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. A litigância de má-fé se caracteriza 

com a prática de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC 

acompanhada do elemento dolo. Art. 80. Considera-se litigante de má-fé 

aquele que:I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou 

fato incontroverso;II - alterar a verdade dos fatos;III - usar do processo 

para conseguir objetivo ilegal;IV - opuser resistência injustificada ao 

andamento do processo;V - proceder de modo temerário em qualquer 

incidente ou ato do processo;VI - provocar incidente manifestamente 

infundado;VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório. 

Em exame dos autos, não se vislumbra a ocorrência de qualquer hipótese 

tipificada e, muito menos, o caráter manifestamente infundado da parte 

promovente ou o seu dolo em obstar o normal trâmite do processo. Por 

esta razão, não merece acolhimento o pleito de litigância de má-fé. PEDIDO 

CONTRAPOSTO. Embora não seja admitida a reconvenção no rito dos 

Juizados Especiais Cíveis, nos termos do artigo 31 da Lei 9.099/95, é 

permitido à parte promovida formular na contestação pedido contraposto, 

desde que embasado nos mesmos fatos alegados pela parte promovente. 

Destaca-se ainda que, nos termos do Enunciado 31 do Fonaje, o pedido 

contraposto é admissível inclusive quando a parte promovida for pessoa 

jurídica. Neste sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBJETIVO DE 

REDISCUTIR MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS 

DO ART. 48 DA LEI 9099/95. POSSIBILIDADE DE PESSOA JURÍDICA 

FORMULAR PEDIDO CONTRAPOSTO NO JUIZADO ESPECIAL ENUNCIADO 

31 DO FONAJE. PRINCÍPIO DA CELERIDADE. EMBARGOS 

DECLARATÓRIOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 

71006086045, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Gisele Anne Vieira de Azambuja, Julgado em 03/06/2016) CONSUMIDOR. 

EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS 

QUO ANTE. PEDIDO CONTRAPOSTO. PESSOA JURÍDICA. ADMISSÍVEL. 

DESCONTO INDEVIDO EM CONTRACHEQUE. REPETIÇÃO EM DOBRO. 

DANO MORAL. INCABÍVEL. 1.É admissível nos Juizados Especiais a 

propositura de pedido contraposto por pessoa jurídica, sem acesso aos 

Juizados (Enunciado nº 31 do FONAJE). (...) ( TJ-DF - Apelacao Civel do 

Juizado Especial : ACJ 20140910107318 DF 0010731-71.2014.8.07.0009) 

Em síntese, para que o pedido contraposto seja deferido, é necessário 

que a cobrança realizada pela parte promovida seja legítima, que o pedido 

esteja formulado com base nos mesmos fatos narrados na inicial e de 

forma líquida. Da análise do caso concreto, nota-se que a cobrança não é 

legítima, conforme explanado em tópicos anteriores. Por esta razão, o 

pedido contraposto deve ser indeferido. Pelo exposto e fundamentado, 

após a análise dos argumentos e provas colacionados por ambas partes: 

1. No MÉRITO, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos iniciais, 

nos termos do artigo 487, I do CPC/15, para deferir à inversão do ônus 

probatório em favor do Autor, consoante autoriza artigo 6º, VIII. 2. OPINO 

por DECLARAR A INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS 

PARTES, COMO DO DÉBITO no valor de no valor de R$ 210,42 (duzentos e 

dez reais e quarenta e dois centavos). E, CONSEQUENTEMENTE, OPINO 

POR DECLARAR NULA QUALQUER COBRANÇA RELATIVA AOS 

PRESENTES FATOS. 3. OPINO pelo indeferimento do pedido de danos 

morais, e, por consequência pela incidência da Súm. 385 do STJ no 

presente caso. 4. Por fim, OPINO pelo indeferimento do pedido de litigância 

de má-fé e pedido contraposto feito pela Ré. Sem custas processuais e 

sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da 

Lei nº 9.099/95. Submeto o presente projeto de sentença à homologação 

do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Ellen Adriane 

S o u z a  C l e m e n t i n o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________ Vistos, 

etc. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de decisão elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), na forma do art. 40 

da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Preclusa a via recursal, arquive-se com as 

baixas necessárias. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000659-52.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000659-52.2018.8.11.0010. REQUERENTE: MARIA JOSE DOS SANTOS 

SILVA REQUERIDO: ITAU UNIBANCO S/A Vistos etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95 DO JULGAMENTO 

ANTECIPADO DA LIDE Analisando o processo, verifico que se encontra 

apto para julgamento, sendo desnecessária a produção de outras provas, 

uma vez que o ponto controvertido da presente seria facilmente 

esclarecido com a juntada do contrato e da fatura comprovante do débito. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização 

por Danos Morais. Alega a Autora ter sido surpreendida com uma 

negativação em seu nome oriunda da empresa Ré, no valor de R$ 579,23 

(quinhentos e setenta e nove reais e vinte e três centavos), cuja origem 

aduz desconhecer. Consequentemente, requer a declaração de 

inexistência do débito, bem como indenização pelos danos morais. 

Oportunizada a conciliação (id 14694964), as partes compareceram, 

porém optaram por não conciliarem. DA RELAÇÃO DE CONSUMO – DA 

INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO In casu, é oportuno esclarecer que a 

relação travada entre as partes é de natureza consumerista, nos termos 

dos artigos 2º e 3º do CDC, devendo ser aplicado ao caso os ditames 

contidos no Código de Defesa do Consumidor, inclusive a inversão do 

ônus da prova, preconizada no artigo 6º, VIII. DA ANÁLISE DA 

RESPONSABILIDADE CIVIL Para que a Ré seja responsabilizada civilmente, 
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faz-se necessária a presença de três requisitos basilares: Ato ilícito, dano 

e nexo de causalidade entre eles. Inobstante a inversão do ônus 

probatório, a Autora traz como comprovante de negativação, um extrato 

no qual consta a negativação objeto deste processo. A Ré, por sua vez, 

alega inexistência dos danos morais, bem como pontua a legitimidade da 

cobrança e da negativação, trazendo aos autos o Aúdio de ligação 

realizada pela autora para o desbloqueio do cartão de crédito que havia 

chegado em sua residência (id 14324568), bem como a fatura (id 

14324519) que gerou negativação questionada. Consequentemente, 

cumpriu o ônus probatório do artigo 373, II do CPC/15. Assim, tem-se que a 

negativação dos dados da Autora nos órgãos de proteção ao crédito, é 

fato incontroverso nos autos, mas representa um exercício regular de 

direito por parte da Ré, nos termos do artigo 188, I do C.C. Dessa forma, 

entendo que restou comprovada a existência da relação jurídica entre as 

partes e que de fato, a Autora contratou os serviços da Ré, sendo a 

negativação devida, principalmente quando a Autora não demonstrou o 

pagamento do valor negativado. Consequentemente, pelo conjunto 

probatório, tem-se que a Ré apresentou argumentos que desconstituem, 

modificam e extinguem o direito pleiteado pela Autora. E é nesse sentido 

que tem decidido a jurisprudência pátria: RECURSO INOMINADO. 

CONSUMIDOR. AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO C/C PEDIDO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIVIDA EXISTENTE. DEMONSTRADA 

A RELAÇÃO CONTRATUAL E A EXISTÊNCIA DE FATURAS VENCIDAS. 

PAGAMENTO NÃO COMPROVADO. EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO. 

DANO MORAL INOCORRENTE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO. (FRANCO, Luís Francisco. 

Recurso inominado n. 71005748660. J. em 07 Abr. 2016. Disp. em 

www.tjrs.jus.br. Acesso em 04 Out. 2017.) Nesse peculiar, entendo que o 

negócio jurídico firmado envolve agentes capazes, objeto lícito e forma 

prescrita ou não defesa em lei, sendo válido nos termos do artigo 104 do 

C.C. Dessa feita, não há subsídios para que haja o cancelamento do 

contrato, razão pela qual, OPINO por julgar improcedentes os pedidos da 

parte reclamante quanto à declaração de inexistência de débito e 

indenização por danos morais. DA LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ Importa-nos 

observar, por fim, que resta clara a alteração dos fatos, já que a Autora 

tenta indicar a inexistência da relação jurídica e débito devidamente 

comprovados nos presentes autos, tornando-se a condenação em 

litigância de má-fé medida necessária, consoante autorizado pelo artigo 80 

do CPC/15. Isso posto, após a análise dos fatos pela ótica de ambas as 

partes, nos termos da fundamentação supra: NO MÉRITO: 1. OPINO por 

reconhecer a relação de consumo, nos termos dos artigos 2º e 3º do 

CDC, e por deferir a inversão do ônus da prova em favor do Autor, 

consoante preconizado no artigo 6º, VIII. 2. OPINO pela IMPROCEDENCIA 

dos pedidos formulados na inicial quanto à anulação de negócio jurídico e 

declaração de inexistência dos débitos ora discutidos, nos termos do 

artigo 487, I do CPC/15. 3. Em consequência, OPINO pela CONDENAÇÃO 

da Autora por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, incisos II e III, do 

CPC/15, fixando, em seu desfavor, multa de 5% sob o valor atribuído à 

causa, consoante art. 81, caput do CPC. 4. OPINO, ainda, por 

CONDENÁ-LO ao pagamento das custas processuais, conforme o art. 

949, III da CNGC (Seção 9), bem como ao pagamento de honorários 

advocatícios, que arbitro em R$ 500,00 (quinhentos reais). Sobre os 

valores aqui fixados incidem juros de 1% ao mês e correção monetária 

pelo INPC, contados da publicação desta sentença. À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito para apreciação e homologação, de acordo 

com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através 

de seus patronos. Ellen Adriane Souza Clementino Juíza Leiga 

____________________________________________________ Vistos, 

etc. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de decisão elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), na forma do art. 40 

da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Preclusa a via recursal, arquive-se com as 

baixas necessárias. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000483-73.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOELITON LINO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000483-73.2018.8.11.0010. REQUERENTE: JOELITON LINO DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: BANCO ITAUCARD S/A Projeto de Sentença Vistos, etc. 

Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Prefacialmente é imperioso desenredar que in casu o deslinde das 

questões de fato e de direito não depende de dilação probatória de perícia 

ou em audiência, pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi 

do art. 355 inc. I do CPC/2015. Mérito Sustenta a parte requerente que teve 

seu nome negativado indevidamente pela requerida, uma vez que afirma 

jamais ter possuído qualquer contrato junto à empresa reclamada, apto a 

justificar as restrições lançadas junto aos Órgãos de proteção ao crédito 

SPC e SERASA. Contesta a requerida aduzindo que a parte autora 

contratou os serviços e devido ao inadimplemento se torna legitima a 

cobrança decorrente de sua utilização. Cabia à requerida impugnar 

especificamente os pontos aduzidos na inicial e apresentar documentos 

comprovando a legalidade da negativação, o que o fez, conforme se 

verifica da Proposta de Adesão de Cartão de Crédito assinada pelo 

Reclamante, bem como documentos pessoais, comprovando a existência 

da relação jurídica entre as partes e a origem do débito, sendo a 

negativação devida. Não obstante o Código de Defesa do Consumidor 

preveja a inversão do ônus da prova, esta não tem caráter absoluto, tendo 

em vista que cabe à parte reclamante o ônus da prova, quanto ao fato 

constitutivo de seu direito, conforme preceitua o art. 373, I do Código de 

Processo Civil/2015. Comprovado a relação jurídica, cabia à parte autora 

apresentar comprovantes de pagamentos, ônus que não se desincumbiu. 

Presentes indícios substanciais de que os débitos que ensejaram as 

negativações são devidos, presume-se verdadeira a versão posta na 

contestação e, havendo débitos, a inclusão do devedor nos cadastros 

restritivos de crédito constitui exercício regular do direito. Dessa forma 

não há que se falar em inexistência de débitos, bem assim de 

configuração de danos morais. Não resta dúvida, portanto, de que a parte 

reclamante não quitou seu débito com a requerida. Assim, ante as 

circunstâncias em que os fatos ocorreram aliados à prova produzida pela 

parte requerida, permitem um juízo seguro de cognição a respeito dos 

fatos articulados no sentido da improcedência, conforme apontado na 

peça de contestação. DA LITIGANCIA DE MÁ-FÉ Tendo em vista que a 

parte reclamante faltou com seu dever processual e deduziu uma 

pretensão totalmente desrevestida de fundamento fático e jurídico, 

obrando em litigância de má-fé, devendo por consequência imperiosa 

ser-lhe-á aplicado a multa prevista no art. 81 do NCPC que ora arbitro em 

5% sobre o valor corrigido da causa e demais prejuízos que poderão ser 

comprovados nos autos. Ademais, ainda, condeno a parte Reclamante ao 

pagamento das custas do processo, bem assim dos honorários do 

advogado que sugiro seja fixado no montante de R$ 600,00, nos termos 

do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. DISPOSITIVO Diante de todo o exposto, e 

com fulcro no art.487, inc. I, do Código de Processo Civil, OPINO PELA 

IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial, ante a ausência da pretensão deduzida 

pela parte Reclamante. Ademais, OPINO seja CONDENADO a parte 

reclamante a pagar a multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor 

corrigido da causa e demais prejuízos que poderão ser comprovados nos 

autos, bem como ao pagamento das custas do processo e honorários do 

advogado que sugiro seja fixado no montante de R$ 600,00 (seiscentos 

reais), nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. Sentença publicada no 

PJe. Transitada em julgado, ao arquivo com as devidas anotações. 

Submeto os autos ao MM. Juiz Togado para apreciação e homologação 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Jaqueline Santos Damaceno Juíza 

Leiga ____________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

o projeto de decisão elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), na forma do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Preclusa a via recursal, arquive-se com 

as baixas necessárias. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000484-58.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOELITON LINO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000484-58.2018.8.11.0010. REQUERENTE: JOELITON LINO DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. Projeto de Sentença Vistos, 

etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 

9.099/95. Prefacialmente é imperioso desenredar que in casu o deslinde 

das questões de fato e de direito não depende de dilação probatória de 

perícia ou em audiência, pelo que delibero por julgar antecipadamente a 

lide, ex vi do art. 355 inc. I do CPC/2015. Mérito Sustenta a parte 

requerente que teve seu nome negativado indevidamente pela requerida, 

uma vez que afirma jamais ter possuído qualquer contrato junto à empresa 

reclamada, apto a justificar as restrições lançadas junto aos Órgãos de 

proteção ao crédito SPC e SERASA. Contesta a requerida aduzindo que a 

parte autora contratou os serviços e devido ao inadimplemento se torna 

legitima a cobrança decorrente de sua utilização. Cabia à requerida 

impugnar especificamente os pontos aduzidos na inicial e apresentar 

documentos comprovando a legalidade da negativação, o que o fez, 

conforme se verifica da Proposta de Adesão de Cartão de Crédito 

assinada pelo Reclamante, bem como documentos pessoais, 

comprovando a existência da relação jurídica entre as partes e a origem 

do débito, sendo a negativação devida. Não obstante o Código de Defesa 

do Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, esta não tem caráter 

absoluto, tendo em vista que cabe à parte reclamante o ônus da prova, 

quanto ao fato constitutivo de seu direito, conforme preceitua o art. 373, I 

do Código de Processo Civil/2015. Comprovado a relação jurídica, cabia à 

parte autora apresentar comprovantes de pagamentos, ônus que não se 

desincumbiu. Presentes indícios substanciais de que os débitos que 

ensejaram as negativações são devidos, presume-se verdadeira a versão 

posta na contestação e, havendo débitos, a inclusão do devedor nos 

cadastros restritivos de crédito constitui exercício regular do direito. 

Dessa forma não há que se falar em inexistência de débitos, bem assim de 

configuração de danos morais. Não resta dúvida, portanto, de que a parte 

reclamante não quitou seu débito com a requerida. Assim, ante as 

circunstâncias em que os fatos ocorreram aliados à prova produzida pela 

parte requerida, permitem um juízo seguro de cognição a respeito dos 

fatos articulados no sentido da improcedência, conforme apontado na 

peça de contestação. DA LITIGANCIA DE MÁ-FÉ Tendo em vista que a 

parte reclamante faltou com seu dever processual e deduziu uma 

pretensão totalmente desrevestida de fundamento fático e jurídico, 

obrando em litigância de má-fé, devendo por consequência imperiosa 

ser-lhe-á aplicado a multa prevista no art. 81 do NCPC que ora arbitro em 

5% (cinco por cento) sobre o valor corrigido da causa e demais prejuízos 

que poderão ser comprovados nos autos. Ademais, ainda, condeno a 

parte Reclamante ao pagamento das custas do processo, bem assim dos 

honorários do advogado que sugiro seja fixado no montante de R$ 500,00 

(quinhentos reais), nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. DISPOSITIVO 

Diante de todo o exposto, e com fulcro no art.487, inc. I, do Código de 

Processo Civil, OPINO PELA IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial, ante a 

ausência da pretensão deduzida pela parte Reclamante. Ademais, OPINO 

seja CONDENADO a parte reclamante a pagar a multa de 5% (cinco por 

cento) sobre o valor corrigido da causa e demais prejuízos que poderão 

ser comprovados nos autos, bem como ao pagamento das custas do 

processo, bem assim dos honorários do advogado que sugiro seja fixado 

no montante de R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 55 da Lei 

n.º 9.099/95. Sentença publicada no PJe. Transitada em julgado, ao 

arquivo com as devidas anotações. Submeto os autos ao MM. Juiz Togado 

para apreciação e homologação nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

J a q u e l i n e  S a n t o s  D a m a c e n o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________ Vistos, 

etc. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de decisão elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), na forma do art. 40 

da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Preclusa a via recursal, arquive-se com as 

baixas necessárias. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003272-45.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ROMILDO MARTINS DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LANNING PIRES AMARAL OAB - MT20910/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: LANNING PIRES AMARAL OAB: MT20910/O Endereço: 

desconhecido , para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia 

Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

06/02/2019 Hora: 08:00 , devendo avisar aos (a) seus (a) clientes . O não 

comparecimento do Promovente à audiência importará implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais (Se for microempresa ou empresa de pequeno porte, quando 

autoras, devem ser representadas, inclusive em audiência, pelo 

empresário individual ou pelo sócio dirigente -ENUNCIADO 141 do 

FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. Ana Paula Paixão 

Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001636-44.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIELE CARVALHO LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE NICEIO FIGUEIREDO CARDOSO OAB - MT3188/O (ADVOGADO(A))

CASSIO MASSARIOL CARDOSO OAB - MT22308/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico que, nos termos da legislação vigente e Provimento nº 55/2007, e, 

considerando a certidão do sr. oficial de justiça juntada no id n. 16785072, 

impulsiono o feito com a finalidade de expedir intimação à parte autora 

para, no prazo de 05 dias, requerer o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000262-90.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LINDEMBERGUE HENRIQUE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que os embargos de declaração de id n. 16783759 

foram interpostos dentro do prazo legal. Posto isto, nos termos do 

Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação da Parte 

embargada para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca dos embargos 

de declaração de id n. 16783759 .

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000469-89.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VANIA BATISTA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

da Parte autora para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca da petição 

de id n. 16784341 e seguintes.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000369-37.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:
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JHEMYS MOISES DA SILVA NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F F ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que os embargos de declaração de id n. 1678761 foram 

interpostos dentro do prazo legal. Posto isto, nos termos do Provimento n. 

55/2007 impulsiono os autos para intimação da Parte embargada para no 

prazo de 05 dias manifestar-se acerca dos embargos de declaração de id 

n. 1678761.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000658-67.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000658-67.2018.8.11.0010. REQUERENTE: MARIA JOSE DOS SANTOS 

SILVA REQUERIDO: ITAU UNIBANCO S/A Vistos etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Trata-se de 

demanda em que a causa de pedir funda-se na a ação de declaração de 

inexistência de débito c/c indenização por danos morais, assim pleiteando 

a condenação ao pagamento da parte promovida. Contudo, conforme ID 

14695112, as partes celebraram um acordo em audiência de conciliação e 

compuseram um acordo, estabelecido entre estes, solicitando a 

HOMOLOGAÇÃO do presente com a consequente extinção do feito com 

resolução do mérito. É a suma do essencial. DISPOSITIVO Posto isso, com 

fulcro no art. 487, III, do NCPC, OPINO pela HOMOLOGAÇÃO por sentença 

do acordo havido entre as partes para que surtam os efeitos jurídicos e 

legais, no caso entre a parte autora MARIA JOSE DOS SANTOS SILVA e a 

parte promovida ITAU UNIBANCO S/A, segundo Acordo constante no ID de 

nº. 14695112, JULGANDO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO 

MERITO. Considerando o contido no artigo 41 da Lei nº 9.099/95, 

arquivem-se imediatamente estes autos, dando-se as baixas e demais 

anotações necessárias, ressalvada a possibilidade de desarquivamento 

em face de pedido de execução. Submeto o presente projeto de sentença 

à homologação do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais 

previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Ellen Adriane Souza Clementino 

J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________ Vistos, 

etc. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de decisão elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), na forma do art. 40 

da Lei nº 9.099/95. Autorizo que a parte postulante proceda ao 

levantamento dos valores vinculados aos autos mediante a expedição do 

competente Alvará Judicial, a ser expedido em nome do beneficiário ou de 

seu advogado, desde que este tenha procuração especial para tanto. 

Intimem-se. Preclusa a via recursal, arquive-se com as baixas 

necessárias. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001038-90.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ELISMAR MARTINS LESSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSEANE MALHEIROS ALVIM OAB - MT0018564A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MULTILASER INDUSTRIAL S.A. (REQUERIDO)

MOVEIS ROMERA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE DA COSTA RIBEIRO OAB - PR20300 (ADVOGADO(A))

AMANDA ALVES OAB - SP326111 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001038-90.2018.8.11.0010. REQUERENTE: ELISMAR MARTINS LESSA 

REQUERIDO: MOVEIS ROMERA LTDA, MULTILASER INDUSTRIAL S.A. 

Vistos, etc. Da análise dos autos, verifica-se que as partes compuseram, 

requerendo por fim a desistência da ação, conforme se vê da petição 

encartada aos autos, id. 14115343. Com efeito, a composição em análise 

se refere a bens patrimoniais das partes, certo ainda que ambas são 

totalmente capazes para o ato. Logo, não há óbice legal que impossibilite o 

reconhecimento judicial da composição. Posto isto, opino pela 

homologação do acordo para que produza seus efeitos legais, tornando-o 

um título executivo judicial (art. 515, inc. II, CPC). Ato contínuo, julgo extinto 

o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, 

alínea “b” do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios, na forma do art. 55 da lei 9.099/95. Sentença 

publicada no PJE. Intimem-se. Cumpra-se. Submeto o presente projeto de 

sentença ao MM. Juiz Togado, para a devida homologação. Jaqueline 

S a n t o s  D a m a c e n o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________ Vistos, 

etc. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de decisão elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), na forma do art. 40 

da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Preclusa a via recursal, arquive-se com as 

baixas necessárias. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000496-72.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX DA CONCEICAO DINIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000496-72.2018.8.11.0010. REQUERENTE: ALEX DA CONCEICAO DINIZ 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é 

imperioso desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de 

direito não depende de dilação probatória de perícia ou em audiência de 

instrução, pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 

355, inciso I do CPC/15. PRELIMINAR. Prescrição. Alega o reclamado que a 

pretensão autoral encontra-se prescrita, visto que o ato ilícito motivador da 

presente ação ocorreu em 2014, tendo a ação sido proposta somente 

após o prazo de 03 (três) anos previsto no artigo 206, §3º, V do Código 

Civil. Entretanto, em que pese à alegação da parte requerida, a pretensão 

autoral é amparada pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo certo 

que para a hipótese de reparação de danos, o prazo é quinquenal, 

conforme artigo 27 do CDC, in verbis: Art. 27. Prescreve em cinco anos a 

pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do 

serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do 

prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria. Ademais, 

entendo que no presente caso, por se tratar de negativação do nome da 

parte autora ainda ativa, o dano é continuado ao longo do tempo.Rejeito, 

pois, a preliminar em epígrafe. Mérito. Sustenta a parte reclamante que 

teve seu nome negativado indevidamente pela reclamada, uma vez que 

não celebrou contrato com a reclamada. A parte requerida, em sua peça 

de bloqueio, alega a legitimidade das cobranças. A inversão do ônus da 

prova libera o consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos 

constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte contrária que 

deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da parte 

requerente, em virtude da presunção passar a ser favorável a ela. 

Destarte, conquanto tenha a requerida alegado que não praticou ilícito 

ensejador de reparação por danos morais, não apresentou nenhum 

documento apto a provar a existência do débito que motivou a 

negativação. Infere-se, portanto, que ocorreu a utilização indevida dos 

dados pessoais da parte requerente para a referida contratação. Cumpre 

à prestadora de serviços agir com a diligência necessária a impedir 

fraudes que possam acarretar prejuízos aos seus clientes e a terceiros. 

Analisando-se detidamente os fatos, percebe-se sem maiores dificuldades 

que o abalo (dano) que o reclamante sofreu em sua reputação decorreu 

diretamente da negativa de fornecimento de serviços da reclamada. 
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Acaso não tivesse ocorrido a inscrição no cadastro negativo de proteção 

ao crédito, o reclamante não teria saído da normalidade do seu estado 

anímico, restando abalada as suas emoções. Desta maneira, estando 

presentes os três elementos da responsabilidade civil, existe para a 

reclamada o dever de indenizar o reclamante, conforme se apurou. A rigor 

no dano moral, a reparação não-patrimonial surge no instante em que o 

ser humano suporta um constrangimento que, no caso em tela, não lhe era 

exigível razão pela qual absorve a dor interna desnecessariamente. A 

propósito, o dano moral é o prejuízo que afeta o ânimo psíquico, moral e 

intelectual da vítima. Não é qualquer dissabor comezinho da vida que pode 

acarretar a indenização, mas aquele que ocasiona um distúrbio anormal na 

vida do indivíduo; uma inconveniência de comportamento ou, como Sílvio 

de Sávio Venosa define “um desconforto comportamental a ser examinado 

em cada caso” (Direito Civil, responsabilidade civil, ed. Atlas jurídica, 

edição 2ª, volume 4º, São Paulo). Ainda na feliz afirmação de Walter 

Moraes “o que se chama de dano moral é, não um desfalque no 

patrimônio, nem mesmo a situação onde só dificilmente se poderia avaliar o 

desfalque, senão a situação onde não há ou não se verifica diminuição 

alguma. Pois se houve diminuição no patrimônio, ou se difícil ou mesmo 

impossível avaliar com precisão tal diminuição, já há dano, e este pode ser 

estimado por aproximação (art. 1533); e logo será supérflua a figura do 

dano moral” (RT 650/64). Na situação descrita na inicial vislumbro situação 

em que possa caracterizar dano moral já que negou, injustificadamente, o 

fornecimento do serviço bancário ao reclamante. Ademais, não há 

necessidade para a caracterização do dano moral reflexos econômicos 

uma vez que, na espécie, foi atingido, em virtude da conduta da 

reclamada, um dos direitos da personalidade da autora, tendo ocorrido o 

sofrimento humano que rende ensejo à obrigação de indenizar. Por fim, o 

sentimento a auto-estima também é merecedor de tutela jurídica. Portanto, 

não restam dúvidas acerca da existência da dor moral suportada pelo 

reclamante. Quanto ao precium doloris, não vislumbro tamanho prejuízo 

suportado a ponto de acarretar o pleiteado. Neste diapasão a lei não prevê 

padrão para aferição do valor indenizatório na hipótese de ressarcimento 

por abalo de crédito, senão o genérico para os casos de prática de ilícito. 

Em tal ocorrendo, deve-se tocar ao arbitramento cabível segundo o que 

dispõe o artigo 946 do Código Civil. Assim comprovado o abalo de crédito 

suportado pelo autor, valendo-se dos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade, sem olvidar a condição econômica da requerente e do 

requerido, arbitro a indenização por danos morais em R$ 3.000,00 (três mil 

reais), levando-se em conta a extensão do dano e as condições 

financeiras das partes. Nesse sentido, o Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de São Paulo pacificou a matéria: “O arbitramento do dano fica ao 

inteiro arbítrio do Juiz que, não obstante, em cada caso, deve atender a 

repercussão econômica dele, a dor experimentada pela vítima e ao grau 

de dolo ou culpa do ofendido” (RT 717/126). A propósito, tal valor se 

encontra pautado na razoabilidade uma vez que em outro Estado da 

Federação a requerida continuou a manter a conduta ilícita sem se 

preocupar com o interesse social da norma e a paz social. Ademais, 

mostra-se justo porquanto atende o caráter repressivo da fixação 

indenizatória já que inibirá de cometer outros ilícitos perpetrados na mesma 

forma praticada. Ante ao exposto, com fulcro no art. 487, I, do CPC, rejeito 

a preliminar arguida, e no mérito OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos 

pedidos formulados pelo Reclamante em desfavor da Reclamada para: I) 

CONDENAR a Reclamada ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a 

título de danos morais corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir da 

presente data mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados 

deste arbitramento. II) Oficie-se o órgão de proteção ao crédito a fim de 

retirar o nome do autor nos órgãos que procedeu a inclusão referente a 

dívida em questão. Sem custas processuais e sem honorários 

advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 

9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao 

arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o presente PROJETO DE 

SENTENÇA à apreciação do Senhor Juiz de Direito do Juizado Especial, 

para fins de homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. 

J a q u e l i n e  S a n t o s  D a m a c e n o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________ Vistos, 

etc. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de decisão elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), na forma do art. 40 

da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Preclusa a via recursal, arquive-se com as 

baixas necessárias. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000538-24.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA BEZERRA DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000538-24.2018.8.11.0010. REQUERENTE: ANDREIA BEZERRA DA 

ROCHA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é 

imperioso desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de 

direito não depende de dilação probatória de perícia ou em audiência de 

instrução, pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 

355, inciso I do CPC/15. Mérito Sustenta a parte reclamante que teve seu 

nome negativado indevidamente pela reclamada, uma vez que não 

celebrou contrato com a reclamada. A parte requerida, em sua peça de 

bloqueio, alega a legitimidade das cobranças. A inversão do ônus da 

prova libera o consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos 

constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte contrária que 

deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da parte 

requerente, em virtude da presunção passar a ser favorável a ela. 

Destarte, conquanto tenha a requerida alegado que não praticou ilícito 

ensejador de reparação por danos morais, não apresentou nenhum 

documento apto a provar a existência do débito que motivou a 

negativação. Infere-se, portanto, que ocorreu a utilização indevida dos 

dados pessoais da parte requerente para a referida contratação. Cumpre 

à prestadora de serviços agir com a diligência necessária a impedir 

fraudes que possam acarretar prejuízos aos seus clientes e a terceiros. 

Analisando-se detidamente os fatos, percebe-se sem maiores dificuldades 

que o abalo (dano) que o reclamante sofreu em sua reputação decorreu 

diretamente da negativa de fornecimento de serviços da reclamada. 

Acaso não tivesse ocorrido a inscrição no cadastro negativo de proteção 

ao crédito, o reclamante não teria saído da normalidade do seu estado 

anímico, restando abalada as suas emoções. Desta maneira, estando 

presentes os três elementos da responsabilidade civil, existe para a 

reclamada o dever de indenizar o reclamante, conforme se apurou. A rigor 

no dano moral, a reparação não-patrimonial surge no instante em que o 

ser humano suporta um constrangimento que, no caso em tela, não lhe era 

exigível razão pela qual absorve a dor interna desnecessariamente. A 

propósito, o dano moral é o prejuízo que afeta o ânimo psíquico, moral e 

intelectual da vítima. Não é qualquer dissabor comezinho da vida que pode 

acarretar a indenização, mas aquele que ocasiona um distúrbio anormal na 

vida do indivíduo; uma inconveniência de comportamento ou, como Sílvio 

de Sávio Venosa define “um desconforto comportamental a ser examinado 

em cada caso” (Direito Civil, responsabilidade civil, ed. Atlas jurídica, 

edição 2ª, volume 4º, São Paulo). Ainda na feliz afirmação de Walter 

Moraes “o que se chama de dano moral é, não um desfalque no 

patrimônio, nem mesmo a situação onde só dificilmente se poderia avaliar o 

desfalque, senão a situação onde não há ou não se verifica diminuição 

alguma. Pois se houve diminuição no patrimônio, ou se difícil ou mesmo 

impossível avaliar com precisão tal diminuição, já há dano, e este pode ser 

estimado por aproximação (art. 1533); e logo será supérflua a figura do 

dano moral” (RT 650/64). Na situação descrita na inicial vislumbro situação 

em que possa caracterizar dano moral já que negou, injustificadamente, o 

fornecimento do serviço bancário ao reclamante. Ademais, não há 

necessidade para a caracterização do dano moral reflexos econômicos 

uma vez que, na espécie, foi atingido, em virtude da conduta da 

reclamada, um dos direitos da personalidade da autora, tendo ocorrido o 

sofrimento humano que rende ensejo à obrigação de indenizar. Por fim, o 

sentimento a auto-estima também é merecedor de tutela jurídica. Portanto, 

não restam dúvidas acerca da existência da dor moral suportada pelo 

reclamante. Quanto ao precium doloris, não vislumbro tamanho prejuízo 

suportado a ponto de acarretar o pleiteado. Neste diapasão a lei não prevê 

padrão para aferição do valor indenizatório na hipótese de ressarcimento 

por abalo de crédito, senão o genérico para os casos de prática de ilícito. 

Em tal ocorrendo, deve-se tocar ao arbitramento cabível segundo o que 

dispõe o artigo 946 do Código Civil. Assim comprovado o abalo de crédito 
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suportado pelo autor, valendo-se dos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade, sem olvidar a condição econômica da requerente e do 

requerido, arbitro a indenização por danos morais em R$ 3.000,00 (três mil 

reais), levando-se em conta a extensão do dano e as condições 

financeiras das partes. Nesse sentido, o Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de São Paulo pacificou a matéria: “O arbitramento do dano fica ao 

inteiro arbítrio do Juiz que, não obstante, em cada caso, deve atender a 

repercussão econômica dele, a dor experimentada pela vítima e ao grau 

de dolo ou culpa do ofendido” (RT 717/126). A propósito, tal valor se 

encontra pautado na razoabilidade uma vez que em outro Estado da 

Federação a requerida continuou a manter a conduta ilícita sem se 

preocupar com o interesse social da norma e a paz social. Ademais, 

mostra-se justo porquanto atende o caráter repressivo da fixação 

indenizatória já que inibirá de cometer outros ilícitos perpetrados na mesma 

forma praticada. Ante ao exposto, com fulcro no art. 487, I, do CPC, rejeito 

a preliminar arguida, e no mérito OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos 

pedidos formulados pelo Reclamante em desfavor da Reclamada para: I) 

CONDENAR a Reclamada ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a 

título de danos morais corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir da 

presente data mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados 

deste arbitramento. II) Oficie-se o órgão de proteção ao crédito a fim de 

retirar o nome do autor nos órgãos que procedeu a inclusão referente a 

dívida em questão. Sem custas processuais e sem honorários 

advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 

9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao 

arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o presente PROJETO DE 

SENTENÇA à apreciação do Senhor Juiz de Direito do Juizado Especial, 

para fins de homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. 

J a q u e l i n e  S a n t o s  D a m a c e n o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________ Vistos, 

etc. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de decisão elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), na forma do art. 40 

da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Preclusa a via recursal, arquive-se com as 

baixas necessárias. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000814-55.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

GIVANEIDE MESSIAS DOS SANTOS MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE NICEIO FIGUEIREDO CARDOSO OAB - MT3188/O (ADVOGADO(A))

CASSIO MASSARIOL CARDOSO OAB - MT22308/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000814-55.2018.8.11.0010. REQUERENTE: GIVANEIDE MESSIAS DOS 

SANTOS MOREIRA REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. 

Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei 

nº 9.099/95. Prefacialmente é imperioso desenredar que in casu o deslinde 

das questões de fato e de direito não depende de dilação probatória de 

perícia ou em audiência de instrução, pelo que delibero por julgar 

antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inciso I do CPC/15. Mérito 

Sustenta a parte reclamante que teve seu nome negativado indevidamente 

pela reclamada, uma vez que não celebrou contrato com a reclamada. A 

parte requerida, em sua peça de bloqueio, alega a legitimidade das 

cobranças. A inversão do ônus da prova libera o consumidor da 

obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do seu direito, 

passando a incumbência à parte contrária que deverá comprovar a 

existência de fatos impeditivos do direito da parte requerente, em virtude 

da presunção passar a ser favorável a ela. Destarte, conquanto tenha a 

requerida alegado que não praticou ilícito ensejador de reparação por 

danos morais, não apresentou nenhum documento apto a provar a 

existência do débito que motivou a negativação. Infere-se, portanto, que 

ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais da parte requerente 

para a referida contratação. Cumpre à prestadora de serviços agir com a 

diligência necessária a impedir fraudes que possam acarretar prejuízos 

aos seus clientes e a terceiros. Analisando-se detidamente os fatos, 

percebe-se sem maiores dificuldades que o abalo (dano) que o reclamante 

sofreu em sua reputação decorreu diretamente da negativa de 

fornecimento de serviços da reclamada. Acaso não tivesse ocorrido a 

inscrição no cadastro negativo de proteção ao crédito, o reclamante não 

teria saído da normalidade do seu estado anímico, restando abalada as 

suas emoções. Desta maneira, estando presentes os três elementos da 

responsabilidade civil, existe para a reclamada o dever de indenizar o 

reclamante, conforme se apurou. A rigor no dano moral, a reparação 

não-patrimonial surge no instante em que o ser humano suporta um 

constrangimento que, no caso em tela, não lhe era exigível razão pela qual 

absorve a dor interna desnecessariamente. A propósito, o dano moral é o 

prejuízo que afeta o ânimo psíquico, moral e intelectual da vítima. Não é 

qualquer dissabor comezinho da vida que pode acarretar a indenização, 

mas aquele que ocasiona um distúrbio anormal na vida do indivíduo; uma 

inconveniência de comportamento ou, como Sílvio de Sávio Venosa define 

“um desconforto comportamental a ser examinado em cada caso” (Direito 

Civil, responsabilidade civil, ed. Atlas jurídica, edição 2ª, volume 4º, São 

Paulo). Ainda na feliz afirmação de Walter Moraes “o que se chama de 

dano moral é, não um desfalque no patrimônio, nem mesmo a situação 

onde só dificilmente se poderia avaliar o desfalque, senão a situação onde 

não há ou não se verifica diminuição alguma. Pois se houve diminuição no 

patrimônio, ou se difícil ou mesmo impossível avaliar com precisão tal 

diminuição, já há dano, e este pode ser estimado por aproximação (art. 

1533); e logo será supérflua a figura do dano moral” (RT 650/64). Na 

situação descrita na inicial vislumbro situação em que possa caracterizar 

dano moral já que negou, injustificadamente, o fornecimento do serviço 

bancário ao reclamante. Ademais, não há necessidade para a 

caracterização do dano moral reflexos econômicos uma vez que, na 

espécie, foi atingido, em virtude da conduta da reclamada, um dos direitos 

da personalidade da autora, tendo ocorrido o sofrimento humano que 

rende ensejo à obrigação de indenizar. Por fim, o sentimento a auto-estima 

também é merecedor de tutela jurídica. Portanto, não restam dúvidas 

acerca da existência da dor moral suportada pelo reclamante. Quanto ao 

precium doloris, não vislumbro tamanho prejuízo suportado a ponto de 

acarretar o pleiteado. Neste diapasão a lei não prevê padrão para aferição 

do valor indenizatório na hipótese de ressarcimento por abalo de crédito, 

senão o genérico para os casos de prática de ilícito. Em tal ocorrendo, 

deve-se tocar ao arbitramento cabível segundo o que dispõe o artigo 946 

do Código Civil. Assim comprovado o abalo de crédito suportado pelo 

autor, valendo-se dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, sem 

olvidar a condição econômica da requerente e do requerido, arbitro a 

indenização por danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), levando-se 

em conta a extensão do dano e as condições financeiras das partes. 

Nesse sentido, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo 

pacificou a matéria: “O arbitramento do dano fica ao inteiro arbítrio do Juiz 

que, não obstante, em cada caso, deve atender a repercussão econômica 

dele, a dor experimentada pela vítima e ao grau de dolo ou culpa do 

ofendido” (RT 717/126). A propósito, tal valor se encontra pautado na 

razoabilidade uma vez que em outro Estado da Federação a requerida 

continuou a manter a conduta ilícita sem se preocupar com o interesse 

social da norma e a paz social. Ademais, mostra-se justo porquanto 

atende o caráter repressivo da fixação indenizatória já que inibirá de 

cometer outros ilícitos perpetrados na mesma forma praticada. Ante ao 

exposto, com fulcro no art. 487, I, do CPC, rejeito a preliminar arguida, e no 

mérito OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pelo 

Reclamante em desfavor da Reclamada para: I) CONDENAR a Reclamada 

ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais 

corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir da presente data mais 

juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados deste arbitramento. 

II) Oficie-se o órgão de proteção ao crédito a fim de retirar o nome do autor 

nos órgãos que procedeu a inclusão referente a dívida em questão. Sem 

custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas 

entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e 

nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. 

Submeto o presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do Senhor Juiz 

de Direito do Juizado Especial, para fins de homologação, de acordo com o 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Jaqueline Santos Damaceno Juíza Leiga 

____________________________________________________ Vistos, 

etc. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de decisão elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), na forma do art. 40 

da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Preclusa a via recursal, arquive-se com as 

baixas necessárias. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO
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Processo Número: 1001140-49.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE MARTINS DA COSTA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Giovani Bianchi OAB - MT0006641A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR0008123S (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

da Parte autora para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca da petição 

de id n. 16789624 e seguintes.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000719-25.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ISAIAS MOREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ALVES SANTOS OAB - MT22858/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que os embargos de declaração de id n. 16789396 

foram interpostos dentro do prazo legal. Posto isto, nos termos do 

Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação da Parte 

embargada para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca dos embargos 

de declaração de id n. 16789396.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000815-40.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

GIVANEIDE MESSIAS DOS SANTOS MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO MASSARIOL CARDOSO OAB - MT22308/O (ADVOGADO(A))

JOSE NICEIO FIGUEIREDO CARDOSO OAB - MT3188/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000815-40.2018.8.11.0010. REQUERENTE: GIVANEIDE MESSIAS DOS 

SANTOS MOREIRA. REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Visto. 

Dispensado o relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. Apenas 

registro que a reclamada apresentou contestação no prazo legal. Decido. 

A parte reclamante pretende ver a parte reclamada condenada e 

judicialmente compelida ao pagamento de indenização por danos morais, 

por restrição comercial indevida. Alega a parte reclamante que não tem 

nenhum débito com a parte reclamada, não havendo nenhuma justificativa 

para manutenção de restrição interna em seu nome e CPF. Contudo deixou 

de juntar o extrato emitido pelos Órgãos de proteção ao crédito, 

documento indispensável para provar os fatos alegados, bem como o 

direito à indenização. A parte reclamada em contestação, afirma, em 

suma, que não cometeu ato ilícito. Impugna a existência das figuras da 

culpa e da relação de causalidade, postulando, ao final, a improcedência 

da reclamação. Pois bem. A obrigação de juntar extratos idôneos, 

comprovando a totalidade de restrições registradas no nome e CPF da 

parte reclamante, é o mínimo que se exige do consumidor. Assim, no que 

se refere ao fato em que se funda a pretensão, vigora a regra do artigo 

373, I, do CPC, exigindo do autor sua plena demonstração, sob pena de 

improcedência da reclamação. A prova que deveria ter sido produzida 

pela parte reclamante não é impossível ou excessivamente impossível, 

haja que bastaria este ter juntado prova documental do seu direito, como 

manteve-se inerte, a improcedência se impõe. Neste caso, o reclamante 

deixou de comprovar os fatos constitutivos do seu direito. “O elemento 

primário de todo ilícito é uma conduta humana e voluntária no mundo 

exterior. Esses ilícitos, como atentado a um bem juridicamente protegido, 

interessa à ordem normativa do Direito justamente porque produz um dano. 

Não há responsabilidade sem um resultado danoso. Mas a lesão a bem 

jurídico cuja existência se verificará no plano normativo da culpa, está 

condicionada à existência, no plano naturalístico da conduta, de uma ação 

ou omissão que constitui a base do resultado lesivo. Não há 

responsabilidade civil sem determinado comportamento humano contrário à 

ordem jurídica. (In, Rui Stocco, Tratado de Responsabilidade Civil, Editora 

Revista dos Tribunais, 5º Edição, São Paulo, 2001, página 95). STJ. 

Recurso especial. Prova. Produção. Convicção do Juiz. Considerações do 

Min. Luis Felipe Salomão sobre o tema.CPC, arts. 333 e 541. Lei 

8.038/1990, art. 26. «... Certamente, prova é todo meio destinado a firmar a 

convicção do juiz sobre a verdade dos fatos alegados pelas partes em 

juízo. Assim, proferida decisão, de forma fundamentada, não há falar em 

violação aos termos do artigo 333 do CPC, pois cabe ao órgão julgador 

determinar as provas que julgar necessárias, indeferindo aquelas que, de 

acordo com a sua livre convicção, não forem úteis ou não se prestarem à 

solução da lide, como é o caso em questão.” ...» (Min. Luis Felipe 

Salomão).» ( STJ - Rec. Esp. 663.356/2010 - SP - Rel.: Min. Luis Felipe 

Salomão - J. em 19/08/2010 - DJ 14/10/2010 - Doc. LEGJUR 

118.1251.6000.3400). Nesta condição, inexistindo ou não comprovado 

satisfatoriamente a conduta culposa da reclamada, a improcedência da 

ação se impõe. Diante de todo o exposto, e com fulcro no art.487, inc. I, do 

Código de Processo Civil, OPINO PELA IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial, 

ante a falta de comprovação do dano moral sofrido pela parte Reclamante. 

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo 

requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o 

presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do Senhor Juiz de Direito 

do Juizado Especial, para fins de homologação, de acordo com o artigo 40 

da Lei nº 9.099/95. JAQUELINE SANTOS DAMACENO JUÍZA LEIGA 

____________________________________________________ Vistos, 

etc. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de decisão elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), na forma do art. 40 

da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Preclusa a via recursal, arquive-se com as 

baixas necessárias. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000812-85.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA MOISES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE NICEIO FIGUEIREDO CARDOSO OAB - MT3188/O (ADVOGADO(A))

CASSIO MASSARIOL CARDOSO OAB - MT22308/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000812-85.2018.8.11.0010. REQUERENTE: SANDRA MOISES DA SILVA 

REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

Projeto de Sentença Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro 

no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é imperioso desenredar 

que in casu o deslinde das questões de fato e de direito não depende de 

dilação probatória de perícia ou em audiência de instrução, pelo que 

delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inciso I, do 

CPC/15. Mérito. Pleiteia a parte requerente indenização por danos morais, 

ao argumento que seu nome foi inscrito no cadastro das entidades de 

proteção ao crédito devido aos débitos que afirma desconhecer, conforme 

extrato apresentado. A parte requerida, em sua peça de defesa, assevera 

que firmou Contrato de Cessão de Direitos Creditórios com o Banco CAIXA 

ECONOMICA FEDERAL, sendo totalmente legítima a cobrança e a 

negativação perpetrada. Aduzindo ainda que a negativação é decorrente 

da inadimplência da parte requerente em relação a uma dívida referente a 

um crédito cedido pelo Banco ao Autor. Pelas provas acostadas ao feito 

ficou demonstrada a negativação do nome da requerente pela empresa 

requerida. A inversão do ônus da prova libera o consumidor da obrigação 

de provar a existência dos fatos constitutivos do seu direito, passando a 

incumbência à parte contrária que deverá comprovar a existência de fatos 

impeditivos, modificativos e/ou extintivos do direito da parte requerente, em 

virtude da presunção passar a ser favorável a ela. Conquanto a requerida 

tenha aduzido ser lícita a negativação do nome da parte requerente, ante a 

sua inadimplência, não apresentou cópia dos contratos que menciona, 
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comprovando a relação jurídica existente entre a requerente e o Banco 

citado. Cabe ao requerido que alegar fato impeditivo, modificativo e/ou 

extintivo do direito da parte requerente provar o alegado, sob pena de 

prevalecer à versão posta na inicial. Com efeito, apesar de a parte 

reclamada juntar termo de cessão de direitos de suposto débito entre a 

parte reclamante e a o Banco Cedente, seria necessário apresentar o 

contrato firmado entre a parte reclamante e o banco cedente, a fim de 

confirmar a legalidade da cobrança. No que concerne à reparação do 

dano, incide a responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do 

Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Cumpre à prestadora de serviços agir com a 

diligência necessária a impedir fraudes que possam acarretar prejuízo aos 

seus clientes. Não há dúvida de que a conduta da parte requerida 

provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para 

caracterizar o dano moral, uma vez que a requerente teve o crédito 

abalado. Por outro lado, melhor sorte não socorre o reclamante no que 

tange à ocorrência de danos morais no presente caso, tendo em vista que 

o extrato de negativação juntado aos autos, demonstra a existência de 

outras negativações em apreço, sendo por assim devidas e válidas até a 

presente data. O novo posicionamento do STJ é no sentido de afastar a 

presunção de dano moral quando suportado por pessoa que já tem seu 

nome regularmente inscrito no rol de inadimplentes. Para que houvesse 

configuração do dano moral, no caso, deveria o reclamante ter provado 

que a inclusão de seu nome nos cadastros de inadimplentes foi irregular 

ou, ainda, no curto período após a ciência da credora em que a restrição 

foi mantida, efetivamente ocorreram danos ao seu nome ou crédito. A 

propósito, o que não se presume, à espécie, diante das peculiaridades do 

caso. Nesse sentido é a jurisprudência: DANO MORAL - Banco de dados - 

Preexistência de anotação - Presunção de dano moral afastado - Súmula 

385 do STJ - Pedido indenizatório improcedente - Recurso desprovido. 

(2230530820098260100 SP 0223053-08.2009.8.26.0100, Relator: Melo 

Colombi, Data de Julgamento: 23/02/2011, 14ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 04/03/2011). No presente caso, não cabe indenização 

por dano moral em caso de anotação irregular em cadastro de proteção ao 

crédito quando já existe inscrição legítima feita anteriormente. Posto isso, 

com fulcro no art. 487, I, do CPC/2015, OPINO pela PARCIAL 

PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pelo Reclamante em desfavor do 

Reclamado, apensa para DECLARAR a inexistência do débito negativado 

objeto da pressente. Sem danos morais. Oficie-se o órgão de proteção ao 

crédito a fim de retirar o nome do autor nos órgãos que procedeu a 

inclusão referente a dívida em questão. Sem custas processuais e sem 

honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da 

Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, 

proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o presente 

PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do Senhor Juiz de Direito do 

Juizado Especial, para fins de homologação, de acordo com o artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95. JAQUELINE SANTOS DAMACENO JUÍZA LEIGA 

____________________________________________________ Vistos, 

etc. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de decisão elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), na forma do art. 40 

da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Preclusa a via recursal, arquive-se com as 

baixas necessárias. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000505-34.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CRISLAINE APARECIDA DA SILVA MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO OAB - MT0014576A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000505-34.2018.8.11.0010. REQUERENTE: CRISLAINE APARECIDA DA 

SILVA MENDES REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é 

imperioso desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de 

direito não depende de dilação probatória de perícia ou em audiência de 

instrução, pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 

355, inciso I do CPC/15. Mérito. Sustenta a parte reclamante que teve seu 

nome negativado indevidamente pela reclamada, uma vez que não 

celebrou contrato com a reclamada. A parte requerida, em sua peça de 

bloqueio, alega a legitimidade das cobranças. Requereu a suspensão do 

processo pelo prazo de 30 dias para juntada de novos documentos (mov. 

18), o qual indefiro, pois o prazo para juntada de documentos é o mesmo 

para apresentação da contestação. A inversão do ônus da prova libera o 

consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do 

seu direito, passando a incumbência à parte contrária que deverá 

comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da parte requerente, 

em virtude da presunção passar a ser favorável a ela. Destarte, 

conquanto tenha a requerida alegado que não praticou ilícito ensejador de 

reparação por danos morais, não apresentou nenhum documento apto a 

provar a existência do débito que motivou a negativação. Infere-se, 

portanto, que ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais da parte 

requerente para a referida contratação. Cumpre à prestadora de serviços 

agir com a diligência necessária a impedir fraudes que possam acarretar 

prejuízos aos seus clientes e a terceiros. Por outro lado, melhor sorte não 

socorre a reclamante no que tange à ocorrência de danos morais no 

presente caso, tendo em vista que o extrato de negativação juntado na 

mov. 01 demonstra a existência de outras negativações, sendo por assim 

devida e válida até a presente data. Para que houvesse configuração do 

dano moral, no caso, deveria o reclamante ter provado que a inclusão de 

seu nome nos cadastros de inadimplentes foi irregular ou, ainda, no curto 

período após a ciência da credora em que a restrição foi mantida, 

efetivamente ocorreram danos ao seu nome ou crédito. Por estas razões, 

não há como proceder ao dano moral hipotético. Posto isso, com 

fundamento no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil de 

2015, no MÉRITO OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos 

formulados pela Reclamante em desfavor da Reclamada, apenas para 

DECLARAR a inexistência do débito discutido neste feito. Sem danos 

morais. Oficie-se o órgão de proteção ao crédito a fim de retirar o nome do 

autor nos órgãos que procedeu a inclusão referente a dívida em questão. 

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas 

entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e 

nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. 

Submeto o presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do Senhor Juiz 

de Direito do Juizado Especial para fins de homologação, de acordo com o 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Jaqueline Santos Damaceno Juíza Leiga 

____________________________________________________ Vistos, 

etc. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de decisão elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), na forma do art. 40 

da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Preclusa a via recursal, arquive-se com as 

baixas necessárias. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001136-12.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON VIEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001136-12.2017.8.11.0010. REQUERENTE: EDSON VIEIRA DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório 

com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é imperioso 

desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de direito não 

depende de dilação probatória de perícia ou em audiência de instrução, 

pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inciso 

I do CPC/15. Preliminares. - Da Justiça Gratuita. De início, ressalta-se que o 

artigo 54 da Lei nº 9.099/95 assegura o acesso gratuito ao juizado 

especial, em primeiro grau de jurisdição. Logo, eventual peculiaridade 

sobre condições de arcar com custas e despesas, deverá ser formulada 

em segunda instância, caso haja prolação de recurso. - Do Comprovante 

Original de Negativação. Importante asseverar, ainda preliminarmente, que 
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a Ré pleiteou que fossem juntados aos autos o comprovante original da 

negativação questionada. OPINO pelo indeferimento do aludido pedido, por 

entender como válido o extrato apresentado à inicial, e, ainda, por 

entender que eventual contraprova da negativação, deveria ser 

apresentada pela própria Ré, em obediência à distribuição do ônus da 

prova prevista no artigo 373, II do CPC/15. Mérito. Trata-se de AÇÃO DE 

DESCONSTITUIÇÃO DE DÍVIDA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS, 

proposta por EDSON VIEIRA DA SILVA em face de BANCO BRADESCO 

S/A. Afirma a parte requerente que embora já possuiu conta junto a 

instituição reclamada, tal conta era apenas para recebimento e saque de 

salário e que desconhece de qualquer contrato de empréstimo ou 

financiamento que pudesse originar os alegados débitos. Aduz que teve 

seu nome negativado indevidamente pela demandada, uma vez que afirma 

não possuir débito legítimo a ponto de justificar restrição no importe de R$ 

193,81 (cento e noventa e três reais e oitenta e um centavo), data da 

inclusão em 18/03/2016, contrato n. 001048664000003FI. Em suma, a 

reclamada, em sua peça de defesa, noticia que diante da inadimplência da 

parte autora ocasionou a inscrição de seu nome nos bancos de dados 

dos órgãos de proteção ao crédito, por assim, afirma não ter cometido 

qualquer ato ilícito, tampouco teria concorrido para que o suposto dano 

ocorresse. Pois bem. A inversão do ônus da prova libera o consumidor da 

obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do seu direito, 

passando a incumbência à parte contrária que deverá comprovar a 

existência de fatos impeditivos do direito da parte requerente, em virtude 

da presunção passar a ser favorável a ela. Destarte, a parte ré não 

trouxe aos autos elementos de prova que retire a validade dos 

documentos juntados na inicial e não demonstrou por meio de qualquer 

documento hábil que a exigibilidade da dívida, significando dizer que o 

mesmo não logrou êxito em demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou 

extintivos do direito da demandante, ônus que lhe incumbia por força do 

art. 373, II, do NCPC, c/c art. 6º, VIII, do CDC. Conclui-se, portanto, que a 

reclamada agiu sem direito algum ao incluir o nome da parte reclamante 

nos órgãos de proteção ao crédito, causando-lhe evidentes prejuízos, 

sendo imperativo que responda de forma indenizatória pelos danos a que 

deu causa. Assim, não comprovada a legitimidade da cobrança, a 

declaração da inexistência do débito é medida que se impõe. De outro 

norte, a Reclamante cumulativamente requer a condenação de 

indenização por danos morais, sob o fundamento de que seu nome foi 

indevidamente inserido no cadastro de proteção ao crédito. Verifico a 

parte Reclamante possui outra anotação junto ao SPC/SERASA, no 

entanto, preexistente à discutida na presente reclamação. A parte 

reclamante, na impugnação, não comprova que a outra restrição comercial 

preexistente efetivada no seu nome e CPF é indevida, concluindo-se que a 

restrição comercial imposta pela parte reclamada não trouxe nenhum 

prejuízo à parte reclamante. Diante disto, não há o que se falar em danos 

morais, devendo ser aplicada a Súmula 385 do STJ, que diz o seguinte: 

“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento.” Por fim, quanto à alegação de 

ausência de notificação prévia, a notificação do devedor, antes de levada 

a efeito a inscrição do seu nome, nos cadastros de inadimplentes, é 

obrigação do arquivista e não do credor, que apenas informou o 

inadimplemento, consoante entendimento sumular n. 359 do STJ. Pelo 

exposto, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da pretensão formulada na 

inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, com fundamento 

no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, para: - 

DECLARAR a inexigibilidade do débito, ora discutido, no valor R$ 193,81 

(cento e noventa e três reais e oitenta e um centavo); - DETERMINAR a 

Reclamada para, em 10 dias, retirar o nome do reclamante do rol de 

inadimplentes relativamente ao débito do presente feito. Sem condenação 

em custas e honorários, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei n. 

9.099/1995. Publicada no Sistema PJe. Intimem-se. Preclusa a via recursal, 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações e 

cautelas legais. Submeto o presente projeto de sentença ao M.M. Juiz 

Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. TULIANE PATRICE FRANCHI BARROS Juíza Leiga 

____________________________________________________ Vistos, 

etc. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de decisão elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), na forma do art. 40 

da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Preclusa a via recursal, arquive-se com as 

baixas necessárias. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001658-05.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEN SIRINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001658-05.2018.8.11.0010. REQUERENTE: WESLEN SIRINO REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório nos termos do 

artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. Analisando o processo, verifico que se 

encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a produção de 

outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 355, I do NCPC. In casu, é oportuno esclarecer que a 

relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser 

aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do 

Consumidor. Trata-se de ação de indenização por danos morais, proposta 

por WESLEN SIRINO, em desfavor de BANCO BRADESCO S.A. Relata a 

parte autora que desconhece o débito lançado pela parte reclamada que, 

originou a inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito no 

valor de R$ 288,63, vez que se nunca realizou qualquer tipo de relação 

contratual com a parte ré, requerendo assim indenização de danos morais 

e declaração de inexistência dos débitos. Liminar indeferida. Em 

contestação alega a parte reclamada, em síntese, preliminar de ausência 

de documento indispensável a propositura da ação, afirmando no mérito 

que houve a contratação do serviço pela parte autora, não havendo dever 

de indenizar, haja vista inexistência de qualquer irregularidade na 

cobrança, pugnando ao final pela improcedência da inicial. É o breve 

relato. Decido. PRELIMINARES Rejeito a preliminar arguida pela parte 

reclamada, sob o fundamento de ausência de documento indispensável a 

propositura da ação, em especial, consulta extraída no balcão dos Órgãos 

de Proteção ao Crédito, tendo em vista que os documentos trazidos nos 

autos apresentam informações verossímeis. Ultrapassada a fase das 

preliminares, passo à análise do MÉRITO da demanda. MÉRITO Em análise 

aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que 

assiste parcial razão à parte autora. A solução do litígio não demanda 

muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que 

estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito 

e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além 

disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Temos por regra, que nos litígios envolvendo relações de consumo, tal 

qual no presente caso, o ônus da prova passa a ser da parte 

fornecedora. A inversão do ônus da prova tem como fundamento a 

hipossuficiência da parte consumidora, não só no plano econômico, mas 

também jurídico, principalmente processual, porque não raras vezes está 

a parte consumidora impossibilitada de comprovar seu direito por ausência 

de dados, enquanto a parte fornecedora tem ao seu alcance todos os 

elementos indispensáveis para a produção da prova. Assim, inverto o 

ônus da prova em favor da parte consumidora, o que faço com 

supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe a parte reclamada provar a veracidade de 

seus argumentos alegados, na qualidade de fornecedora de serviços, 

seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas 

são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, II, do NCPC. 

Compulsando os autos verifico que a parte reclamada não conseguiu 

satisfatoriamente com a contestação inibir os fatos constitutivos do direito 

do autor trazido com a exordial e, nem provar o que afirmou com a defesa. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte autora contesta o débito inserido nos órgãos de proteção ao 

crédito pela parte reclamada no valor de R$ 288,63, negando a existência 

de qualquer vínculo com a mesma. No presente caso, em pese a 

reclamada tenha afirmado a existência do débito, bem como, tenha 

asseverado na peça de resistência a inexistência de irregularidades, 

observa-se que esta NÃO trouxe aos autos qualquer tipo de contrato ou 
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documento, quiçá aqueles firmados pela parte autora, que comprovasse a 

realização de relação jurídica entre a partes, se descuidando de provar o 

alegado na peça defensiva, passando ao largo de comprovar a relação 

jurídica entre as partes, que ensejaram os débitos discutidos nos autos. 

Outrossim, em exame do conjunto fático probatório disponível nos autos, 

nota-se que foi juntado pela parte promovida, no corpo da peça de 

resistência, telas que aparentam ser de seu sistema, as quais não têm o 

condão probatório, pois ao que tudo indica se tratam de documentos 

apócrifos e produzidos unilateralmente. Deste modo, entendo que assiste 

razão a parte reclamante, pois não houve a comprovação dos débitos que 

originaram a inscrição de seus dados pessoais junto ao órgão de restrição 

ao crédito (SPC/SERASA). No entanto, prevalece no âmbito do Superior 

Tribunal de Justiça o entendimento de que o dano moral sofrido em virtude 

de indevida negativação do nome se configura “in re ipsa”, ou seja, 

independentemente de prova. Nesse sentido: PROTESTO. DANO MORAL. 

BANCO PONTUAL. BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS. ILEGITIMIDADE 

"AD CAUSAM". ARBITRAMENTO. I. O Banco Bradesco incorporou ativos e 

passivos do Banco Pontual, de modo que responde por seus débitos. 

Legitimidade passiva configurada. Precedentes. 2. Houve protesto 

indevido em nome do autor. O protesto indevido gera dever de reparar "in 

re ipsa", não havendo necessidade de comprovação do dano, porque este 

é presumido. 3. No arbitramento do dano moral, há que se observar as 

circunstâncias da causa, a capacidade económica das partes e as 

finalidades reparatória e pedagógica desse arbitramento. Essa fixação é 

realizada dentro do prudente arbítrio do juízo. No caso, o arbitramento foi 

adequado, não merecendo redução. 4. Recurso não provido. Insta 

ressaltar que a responsabilidade da parte reclamada como fornecedora de 

serviços é objetiva nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Tal 

responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor 

ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova 

relativo a essas hipóteses do prestador do serviço e não tendo ele se 

desincumbido do ônus que lhe cabia deve ser responsabilizado pelos 

danos causados. Os artigos 186 e 927 ambos do Código Civil Brasileiro, 

prelecionam que: Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, 

negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda 

que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Art. 927. Aquele que, por ato 

ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. 

Nesse caso, em que provável a aflição da parte autora em face do ato 

lesivo ensejado pela parte demandada, resta estabelecido o dever de 

indenizar por dano moral, importando, na sequência, fixar o quantum 

indenizatório. Na temática, a lei civil não fornece critérios específicos para 

a fixação do quantum, cabendo ao Juiz a árdua missão de estipular um 

valor justo de modo a amenizar e compensar o abalo. O valor a ser 

arbitrado na indenização por danos morais deve atender a uma dupla 

finalidade: reparação e repressão. E, portanto, deve ser observada a 

capacidade econômica do atingido, mas também do ofensor, de molde a 

que não haja enriquecimento injustificado, mas que também não lastreie 

indenização que não atinja o caráter pedagógico a que se propõe. Nesse 

sentido, preleciona o STJ: “Na fixação do valor da condenação por dano 

moral, deve o julgador atender a certos critérios, tais como nível cultural do 

causador do dano; condição sócio-econômica do ofensor e do ofendido; 

intensidade do dolo ou grau da culpa (se for o caso) do autor da ofensa; 

efeitos do dano no psiquismo do ofendido e as repercussões do fato na 

comunidade em que vive a vítima." (RESP 355392/RJ, Rel. MINISTRO 

CASTRO FILHO, j. 26.03.02). Nessa trilha leciona SÉRGIO CAVALIERI 

FILHO: “Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que 

guarda uma certa proporcionalidade. Importa dizer que o juiz, ao valorar o 

dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente 

arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a 

intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a 

capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do 

ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes” (in 

Programa de Responsabilidade Civil, 2.ª edição, 2001 p. 81/82) Com efeito, 

a indenização por dano moral deve representar para a vítima uma 

satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A 

eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal 

satisfação em justa medida, de modo que não signifique um 

enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no 

causador do mal a fim de dissuadi-lo a praticar novo atentado. A 

jurisprudência trilha o caminho do bom senso nessa linha tênue daquilo 

que representa o equilíbrio do justo ressarcimento: “Ao magistrado 

compete estimar o valor da reparação de ordem moral, adotando os 

critérios da prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum 

arbitrado representa um valor simbólico que tem por escopo não o 

pagamento do ultraje - a honra não tem preço - mas a compensação moral, 

a reparação satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido.(TJPR, APC nº 

19.411-2, 1ª Turma Cível, Des. Rel. Oto Luiz Sponholz).” Sopesando tais 

orientações e ponderando as circunstâncias do caso, reputo apropriada e 

condizente a fixação da verba indenizatória por danos morais, 

satisfazendo, assim, a justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o 

constrangimento causado, bem como a condição econômica da parte 

reclamada, atendendo ao caráter compensatório e ao mesmo tempo 

inibidor a que se propõe a pretensão indenizatória, nos moldes 

estabelecidos na Constituição da República, suficiente para representar 

um desestímulo à prática de novas condutas pelo agente causador do 

dano. Ademais, ressalta-se que a reparação de dano moral não pode 

ensejar enriquecimento ilícito, devendo o julgador levar em consideração o 

quantum indenizatório. Justifica-se a redução do montante a ser arbitrado, 

em decorrência deste juízo verificar a existência de mais 03 (duas) 

demandas de ação indenizatória de inexistência de débito, com pedido de 

d a n o s  m o r a i s  ( a u t o s  1 0 0 1 6 6 0 - 7 2 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 1 0 , 

1001659-87.2018.8.11.0010 e 1001657-20.2018.8.11.0010). Nesse 

sentido: E M E N T A – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIADE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO 

DEPROTEÇÃO AO CRÉDITO – VÁRIAS AÇÕES AJUIZADAS NO 

MESMOCONTEXTO FÁTICO – QUANTUM INDENIZATÓRIO DOS DANOS 

MORAIS – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 85, §§ 1° E 11, CPC/15) – 

PARTEVENCEDORA NA CAUSA E SUCUMBENTE NO RECURSO - 

RECURSOCONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. Controvérsia centrada no 

quantum indenizatório fixado a título de danos morais pela negativação 

indevida.2. O quantum da indenização por dano moral deve ser fixado com 

moderação para que seu valor não seja tão elevado a ponto de ensejar 

enriquecimento sem causa da vítima, nem tão reduzido que não se revista 

de caráter preventivo e pedagógico para o causador do dano.3. Para o 

arbitramento do valor da indenização por danos morais, deverá ser 

sopesado o fato de a vítima ter ajuizado múltiplas ações indenizatórias no 

mesmo contexto fático - negativação indevida decorrente de suposta 

fraude -, inclusive com sentença favorável em algumas delas. 4. A parte 

vencedora em primeiro grau, mas sucumbente em sede recursal, deve 

arcar com os honorários recursais em favor do patrono da parte 

recorrida, fixados de acordo com os critérios previstos no rt. 85, §§ 2.° e 

3.°, do Código de Processo Civil/15.5. Apelação conhecida e não provida. 

(Apelação - Nº 0800532-47.2015.8.12.0052 - Relator – Exmo. Sr. Des. 

Paulo Alberto de Oliveira - 2ª Câmara Cível Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso do Sul) (grifei) Assim, ante a ausência de comprovação 

de vínculo entre as partes, a declaração de inexistência da relação jurídica 

e do débito é medida que se impõe. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 

STJ Analisando detidamente os autos, verifico que a parte autora possui 

outros apontamentos negativos em seu nome, porém, trata-se de 

apontamento posteriores, ao discutido nesta demanda, ou seja, a 

negativação realizada pela parte reclamada é anterior as demais 

negativações. Ademais, tais apontamentos encontram-se em discussão 

judicial. Nesse sentido, torna-se inaplicável, no caso em comento, o teor 

da súmula 385 do STJ, vez que inexiste inscrição preexiste à discutida 

nos autos. Todavia, conforme entendimento jurisprudencial, a inscrição 

posterior deve ser levada em conta para reduzir o valor indenizatório, já 

que a situação da parte autora é diversa daquele que nunca teve uma 

anotação lícita. Nesse entendimento: APELAÇÃO CÍVEL - DANOS MORAIS 

- INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - FRAUDE - 

DANO MORAL PURO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - EXTENSÃO DO DANO - 

SÚMULA 385 DO STJ - INAPLICABILIDADE. - Age com negligência o 

cessionário de crédito que não confere de modo adequado os 

documentos comprobatórios da legitimidade do crédito adquirido e 

inscreve indevidamente o nome do suposto devedor em cadastro de 

inadimplentes. - É ilícita a inscrição em cadastro negativo de crédito 

decorrente de dívida inexistente. - Para a caracterização do dano moral, 

basta a negativação indevida, sendo desnecessária a demonstração do 

prejuízo sofrido pela parte. - A Súmula nº 385 do STJ não deve ser 
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aplicada no caso de as demais negativações do nome do requerente 

serem objeto de questionamento judicial. - A indenização por danos morais 

deve ser suficiente apenas para repará-los, pois a indenização se mede 

pela extensão dos danos, nos termos do art. 944, caput, do Código Civil. - 

Se a vítima de fraude cobra indenização por danos morais de vários 

estabelecimentos que negativaram seu nome indevidamente, em razão da 

fraude, deve o valor da indenização observar o reduzido grau do dano, já 

que há outras inscrições indevidas, evitando-se o enriquecimento indevido 

do ofendido. - Recurso provido em parte. (TJ-MG , Relator: Gutemberg da 

Mota e Silva, Data de Julgamento: 23/07/2013, Câmaras Cíveis / 10ª 

CÂMARA CÍVEL) CONSUMIDOR. TELEFONIA. PLEITO DE 

REGULARIZAÇÃO DO NOME DA PARTE AUTORA EM CADASTROS DE 

INADIMPLENTES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REGISTRO 

INDEVIDO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 

385 DO STJ. ANOTAÇÃO POSTERIOR QUE DEVE SER CONSIDERADA 

PARA EFEITO DO ARBITRAMENTO DA INDENIZAÇÃO. QUANTUM 

ARBITRADO REDUZIDO PARA R$ 3.000,00 1. É incontroverso o dano 

moral decorrente de cadastro indevido, pois ilegítima a cobrança que deu 

ensejo ao registro, tanto que a ré cancelou o débito. Na verdade, a ré 

argui o descabimento da condenação no caso concreto, pois seria o 

demandante devedor contumaz. O cadastro indevido foi comandado em 

19.01.2010 e regularizado somente em 15.06.2011, em razão do ingresso 

desta demanda. Um segundo registro em nome da parte autora ocorreu 

abril de 2011, ou seja, posterior ao cadastro indevido de iniciativa da ré. 

Assim, inaplicável a Súmula n. 385 do STJ, uma vez que a sua incidência 

pressupõe o cadastro preexistente. A inscrição posterior deve ser levada 

em conta apenas para reduzir o valor indenizatório para R$ 3.000,00, já 

que a situação do autor é diversa daquele que nunca teve uma anotação 

lícita. 2. Sentença parcialmente confirmada por seus próprios 

fundamentos, na esteira do art. 46, da Lei n. 9.099/95. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71003541893, Segunda 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Alexandre de Souza 

Costa Pacheco, Julgado em 28/11/2012) (TJ-RS - Recurso Cível: 

71003541893 RS , Relator: Alexandre de Souza Costa Pacheco, Data de 

Julgamento: 28/11/2012, Segunda Turma Recursal Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 04/12/2012). DISPOSITIVO Ante o 

exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da exordial, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, para 

o fim de: 1 – declarar inexigível o débito discutido na presente demanda; 2 

- determinar que a parte promovida providencie a exclusão dos dados da 

parte reclamante, junto aos órgãos de proteção do crédito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de fixação de multa; e 3 - condenar a parte 

reclamada ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) pelos danos 

morais sofridos pela parte reclamante, valor este que deverá ser 

acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, a partir da 

presente data e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, desde o evento 

danoso, conforme disposição da súmula 54 do STJ. Sem custas nem 

honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 

9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 

40 da lei 9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO 

A L E X A N D R E  A L V E S  J u i z  L e i g o 

____________________________________________________ Vistos, 

etc. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de decisão elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), na forma do art. 40 

da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Preclusa a via recursal, arquive-se com as 

baixas necessárias. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010693-11.2011.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CHIRLEI CONCEICAO DA SILVA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRA RODRIGUES DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

8010693-11.2011.8.11.0010. EXEQUENTE: CHIRLEI CONCEICAO DA SILVA 

- ME EXECUTADO: LEANDRA RODRIGUES DA SILVA Vistos, etc. 

Cumpra-se conforme determinado (id. 13654876), intimando-se a parte 

exequente a requerer o que de direito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena 

de extinção. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000860-44.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SIDINEI APARECIDO DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WENDELL PEREIRA DE MELO OAB - MT23910/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO TV (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000860-44.2018.8.11.0010. REQUERENTE: SIDINEI APARECIDO DA 

CONCEICAO REQUERIDO: CLARO TV Vistos, etc. Dispensado o relatório 

com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é imperioso 

desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de direito não 

depende de dilação probatória de perícia ou em audiência de instrução, 

pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inciso 

I do CPC/15. Preliminar. - Da Justiça Gratuita. De início, ressalta-se que o 

artigo 54 da Lei nº 9.099/95 assegura o acesso gratuito ao juizado 

especial, em primeiro grau de jurisdição. Logo, eventual peculiaridade 

sobre condições de arcar com custas e despesas, deverá ser formulada 

em segunda instância, caso haja prolação de recurso. Mérito. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS C/C TUTELA DE URGÊNCIA (liminar) proposta por 

SIDINEI APARECIDO DA CONCEIÇÃO em face de CLARO TV. Em síntese, a 

parte reclamante afirma que não contratou os serviços da reclamada e 

que teve seu nome negativado indevidamente pela demandada, uma vez 

que afirma não possuir débito legítimo a ponto de justificar restrição no 

importe de R$ 130,03 (cento e trinta reais e três centavos), data de 

inclusão em 26/11/2016, contrato n. 0000000241024448. A parte 

reclamada, em sua peça de defesa, alega que a parte autora contratou 

por televendas os serviços de TV por assinatura prestados pela 

reclamada oriundas do contrato Claro TV (021/11335945-2), serviços 

instalados em 20/06/2015; requer quebra sigilo bancário e telefônico, sob 

alegação que os pagamentos eram através de débito em conta e os 

números telefônicos que o autor realizava contato com a ré; que o mesmo 

não adimpliu com suas obrigações, acarretando a inclusão do nome do 

autor em cadastro de inadimplentes, e por assim, afirma não ter cometido 

qualquer ato ilícito, tampouco teria concorrido para que o suposto dano 

ocorresse. Pois bem. A inversão do ônus da prova libera o consumidor da 

obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do seu direito, 

passando a incumbência à parte contrária que deverá comprovar a 

existência de fatos impeditivos do direito da parte requerente, em virtude 

da presunção passar a ser favorável a ela. Destarte, a parte ré não 

trouxe aos autos elementos de prova que retire a validade dos 

documentos juntados na inicial e não demonstrou por meio de qualquer 

documento hábil que prove a existência de relação contratual entre as 

partes ou a exigibilidade da dívida, significando dizer que o mesmo não 

logrou êxito em demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos 

do direito da demandante, ônus que lhe incumbia por força do art. 373, II, 

do NCPC, c/c art. 6º, VIII, do CDC. Conclui-se, portanto, que a reclamada 

agiu sem direito algum ao incluir o nome da parte reclamante nos órgãos 

de proteção ao crédito, causando-lhe evidentes prejuízos, sendo 

imperativo que responda de forma indenizatória pelos danos a que deu 

causa. Assim, não comprovada a legitimidade da cobrança, a declaração 

da inexistência do débito é medida que se impõe. De outro norte, verifico 

que o Reclamante cumulativamente requer a condenação de indenização 

por danos morais, sob o fundamento de que seu nome foi indevidamente 

inserido no cadastro de proteção ao crédito. Verifico que a parte 

Reclamante possui outras anotações junto ao SPC/SERASA, preexistentes 

e superveniente à discutida na presente reclamação. Não havendo assim 

que se falar em indenização por danos morais, diante da Súmula 385 do 

Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “Da anotação irregular em cadastro 

de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando 

preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.” Em 

relação à litigância de má-fé, entendo que não deve ser deferida, uma vez 

que se trata, no caso, do livre exercício do direito constitucional de ação. 

Por fim, com relação ao pedido contraposto, no valor de R$ 347,43 

(trezentos e quarenta e sete reais e quarenta e três centavos), este não 
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deve ser acolhido haja vista a inexistência de débito da Requerente em 

favor da Requerida. Pelo exposto, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da 

pretensão formulada na inicial, extinguindo o processo com resolução do 

mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil, para: - DECLARAR a inexistência do débito, ora discutido, 

no valor de R$ 130,03 (cento e trinta reais e três centavos); - 

DETERMINAR a Reclamada para, em 10 dias, retirar o nome do reclamante 

do rol de inadimplentes relativamente ao débito do presente feito. Sem 

condenação em custas e honorários, nos termos dos artigos 54 e 55, 

ambos da Lei n. 9.099/1995. Publicada no Sistema PJe. Intimem-se. 

Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquivem-se os autos com 

as anotações e cautelas legais. Submeto o presente projeto de sentença 

ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. TULIANE PATRICE FRANCHI BARROS 

J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________ Vistos, 

etc. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de decisão elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), na forma do art. 40 

da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Preclusa a via recursal, arquive-se com as 

baixas necessárias. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000864-81.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SIDINEI APARECIDO DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WENDELL PEREIRA DE MELO OAB - MT23910/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000864-81.2018.8.11.0010. REQUERENTE: SIDINEI APARECIDO DA 

CONCEICAO REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos, etc. Dispensado o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é 

imperioso desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de 

direito não depende de dilação probatória de perícia ou em audiência de 

instrução, pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 

355, inciso I do CPC/15. Preliminares. - Da Justiça Gratuita. De início, 

ressalta-se que o artigo 54 da Lei nº 9.099/95 assegura o acesso gratuito 

ao juizado especial, em primeiro grau de jurisdição. Logo, eventual 

peculiaridade sobre condições de arcar com custas e despesas, deverá 

ser formulada em segunda instância, caso haja prolação de recurso. - Da 

Incompetência do Juizado – Necessidade Perícia Grafotécnica. Rejeito a 

preliminar de incompetência de juízo para o deslinde do processo por 

necessidade de prova pericial, posto que as provas existentes nos autos 

se mostram suficientes para a elucidação da questão. Mérito. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS C/C TUTELA DE URGÊNCIA (liminar), proposta por 

SIDINEI APARECIDO DA CONCEIÇÃO em face de FIDC NPL I – FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITORIO. Em suma, afirma a parte 

requerente que teve seu nome negativado indevidamente pela demandada, 

uma vez que afirma não possuir débito legítimo a ponto de justificar 

restrição no importe de R$ 3.230,67 (três mil duzentos e trinta reais e 

sessenta e sete centavos), contrato n. 4062003938975422. A Reclamada 

aduz, em apertada síntese que não praticou nenhuma conduta ilícita que 

pudesse ensejar a reparação por danos, pois a cobrança é devida, que 

foi cedido à empresa ré, em decorrência de cessão de direitos creditórios 

com o BANCO BRADESCO (renegociação – contrato n. 

14062003938975422), e que diante da inadimplência da parte autora 

ocasionou a inscrição de seu nome nos bancos de dados dos órgãos de 

proteção ao crédito, por assim, afirma não ter cometido qualquer ato ilícito, 

tampouco teria concorrido para que o suposto dano ocorresse. Pois bem. 

A inversão do ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar 

a existência dos fatos constitutivos do seu direito, passando a 

incumbência à parte contrária que deverá comprovar a existência de fatos 

impeditivos do direito da parte requerente, em virtude da presunção 

passar a ser favorável a ela. A reclamada apresentou nos autos: 

Proposta de Cadastramento e Comprovante de Débito (Id 14101690), cujas 

assinaturas, mesmo a olhos leigos, constatam se idênticas aquelas 

lançadas no documento de identificação, procuração, declarações e no 

termo de audiência conciliação, e que, por sua vez, não foram 

impugnados, restando incontroverso a contratação, não tendo o 

reclamante adimplido as parcelas contratadas, o que justificou o 

encaminhamento do nome e CPF da parte reclamante ao rol de 

inadimplentes. Ademais, desnecessária a realização de perícia 

grafotécnica posto que a semelhança nas assinaturas apresentadas nos 

documentos carreados dispensa aludido recurso. Essas premissas 

forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico restou 

incontroversa, como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a 

inscrição restritiva. Assim, tenho que a hipótese é de improcedência do 

pedido. Não obstante o Código de Defesa do Consumidor preveja a 

inversão do ônus da prova, esta não tem caráter absoluto, tendo em vista 

que cabe à parte reclamante o ônus da prova, quanto ao fato constitutivo 

de seu direito, conforme preceitua o art. 373, I do Novo Código de 

Processo Civil. Comprovada a relação jurídica, cabia à parte autora 

apresentar comprovantes de pagamentos, ônus que não se desincumbiu. 

Presentes indícios substanciais de que os débitos que ensejaram as 

negativações são devidos, presume-se verdadeira a versão posta na 

contestação e, havendo débitos, a inclusão da devedora nos cadastros 

restritivos de crédito constitui exercício regular do direito. Dessa forma 

não há que se falar em inexistência de relação jurídica e débitos, bem 

assim de configuração de danos morais. Não resta dúvida, portanto, de 

que a parte reclamante não quitou seu débito com a requerida. Restou 

evidente que a parte demandante, intencionalmente, alterou a verdade dos 

fatos, buscando vantagem indevida, incorrendo, portanto, no inciso II, do 

art. 80, do Novo Código de Processo Civil. Os fatos mencionados 

demonstram atitude de deslealdade processual, caracterizando a parte 

reclamante como litigante de má-fé. Condutas como essa, onde o único 

intento é o lucro fácil, por meio da violação da boa-fé contratual e 

processual, têm abarrotado os juizados especiais de processos, 

retardando o julgamento de causas legítimas e onde as partes mais 

necessitam da tutela jurisdicional. Ante o exposto, OPINO pela 

IMPROCEDENCIA dos pedidos da inicial, e o faço, com resolução do mérito, 

a teor do que dispõe o art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil. Em 

consequência, OPINO pela CONDENAÇÃO da AUTORA por litigância de 

má-fé, nos termos do art. 80, incisos II e III, do CPC/15, fixando, em seu 

desfavor, multa de 5% sob o valor atribuído à causa, consoante art. 81, 

caput do CPC. E, ainda, OPINO por CONDENÁ-LA ao pagamento das 

custas processuais, conforme o art. 949, III da CNGC (Seção 9), bem 

como ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em R$ 500,00 

(quinhentos reais). Sobre os valores aqui fixados incidem juros de 1% ao 

mês e correção monetária pelo INPC, contados da publicação desta 

sentença. Transitada em julgado, ao arquivo, com as baixas, anotações e 

demais formalidades. Publicada e registrada no sistema PJE. Intimem-se. 

Cumpra-se. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de 

Direito titular deste Juizado Especial, para os fins estabelecidos no artigo 

40 da Lei nº. 9.099/1995. TULIANE PATRICE FRANCHI BARROS Juíza 

Leiga ____________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

o projeto de decisão elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), na forma do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Preclusa a via recursal, arquive-se com 

as baixas necessárias. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000868-21.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA COSTA GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000868-21.2018.8.11.0010. REQUERENTE: ANA CAROLINA COSTA 

GONCALVES REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. 

Dispensado o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Prefacialmente é imperioso desenredar que in casu o deslinde das 
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questões de fato e de direito não depende de dilação probatória de perícia 

ou em audiência de instrução, pelo que delibero por julgar 

antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inciso I do CPC/15. Preliminares. - 

Da Justiça Gratuita. De início, ressalta-se que o artigo 54 da Lei nº 

9.099/95 assegura o acesso gratuito ao juizado especial, em primeiro grau 

de jurisdição. Logo, eventual peculiaridade sobre condições de arcar com 

custas e despesas, deverá ser formulada em segunda instância, caso 

haja prolação de recurso. - Do Comprovante Original de Negativação. 

Importante asseverar, ainda preliminarmente, que a Ré pleiteou que 

fossem juntados aos autos o comprovante original da negativação 

questionada. OPINO pelo indeferimento do aludido pedido, por entender 

como válido o extrato apresentado à inicial, e, ainda, por entender que 

eventual contraprova da negativação, deveria ser apresentada pela 

própria Ré, em obediência à distribuição do ônus da prova prevista no 

artigo 373, II do CPC/15. Mérito. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA proposta por ANA CAROLINA COSTA 

GONÇALVES em face de TELEFONICA BRASIL S/A. Afirma a parte 

requerente que o único vínculo com a reclamada é através da linha 

telefônica pré – paga, contudo, teve seu nome negativado indevidamente 

pela demandada, uma vez que afirma não possuir débito legítimo a ponto 

de justificar restrição no importe de R$ 122,19 (cento e vinte e dois reais e 

dezenove centavos), data de inclusão em 10-01-2017, contrato n. 

0276179289. Em suma, a reclamada, em sua peça de defesa, afirma que a 

reclamante contratou os serviços da empresa ré, vinculado à linha de 

telefone n.º (66) 99675-9906, o que ocasionou a emissão de faturas 

mensais. Alega que a autora deixou de efetuar o pagamento das faturas 

aos meses de setembro a novembro de 2016, ocasionando a inscrição de 

seu nome nos bancos de dados dos órgãos de proteção ao crédito, e por 

assim, afirma não ter cometido qualquer ato ilícito, tampouco teria 

concorrido para que o suposto dano ocorresse. Pois bem. A inversão do 

ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar a existência 

dos fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte 

contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do 

direito da parte requerente, em virtude da presunção passar a ser 

favorável a ela. Destarte, a parte ré não trouxe aos autos elementos de 

prova que retire a validade dos documentos juntados na inicial e não 

demonstrou por meio de qualquer documento hábil que prove a existência 

de relação contratual entre as partes ou a exigibilidade da dívida, 

significando dizer que o mesmo não logrou êxito em demonstrar fatos 

impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da demandante, ônus que 

lhe incumbia por força do art. 373, II, do NCPC, c/c art. 6º, VIII, do CDC. 

Conclui-se, portanto, que a reclamada agiu sem direito algum ao incluir o 

nome da parte reclamante nos órgãos de proteção ao crédito, 

causando-lhe evidentes prejuízos, sendo imperativo que responda de 

forma indenizatória pelos danos a que deu causa. Assim, não comprovada 

a legitimidade da cobrança, a declaração da inexistência do débito é 

medida que se impõe. De outro norte, verifico que o Reclamante 

cumulativamente requer a condenação de indenização por danos morais, 

sob o fundamento de que seu nome foi indevidamente inserido no 

cadastro de proteção ao crédito. Neste caso o dano moral é presumido, in 

re ipsa, comprova-se pela força dos próprios fatos e independe de 

demonstração da extensão dos prejuízos para que surja a obrigação de 

indenizar. Assim, demonstrada a relação de causalidade entre a conduta 

do agente e o dano sofrido pela parte autora, resta fixar o quantum 

indenizatório. Sabe-se que a reparação de danos morais visa minimizar a 

dor da vítima, proporcionando-lhe satisfação, sem importar em 

enriquecimento indevido. De outro norte, a condenação retrata punição ao 

ofensor, objetivando dissuadi-lo pedagogicamente quanto à prática de 

novos ilícitos. Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, 

causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, 

também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do dano 

(artigo 944). Levando em conta esses parâmetros, e por tudo mais que se 

vê dos autos, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se eficaz 

para compensar pecuniariamente os danos sofridos e para evitar 

reiterações pela parte reclamada, sempre levando em conta os princípios 

da razoabilidade e proporcionalidade. Quanto à litigância de má-fé, 

entendo que não deve ser deferida, uma vez que se trata, no caso, do 

livre exercício do direito constitucional de ação. Com relação ao pedido 

contraposto, este não deve ser acolhido haja vista a inexistência de débito 

da Requerente em favor da Requerida. Por fim, quanto à alegação de 

ausência de notificação prévia, a notificação do devedor, antes de levada 

a efeito a inscrição do seu nome, nos cadastros de inadimplentes, é 

obrigação do arquivista e não do credor, que apenas informou o 

inadimplemento, consoante entendimento sumular n. 359 do STJ. Pelo 

exposto, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da pretensão formulada na 

inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, com fundamento 

no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, para: - 

DECLARAR a inexistência do débito, ora discutido, no valor de R$ $ 122,19 

(cento e vinte e dois reais e dezenove centavos); - DETERMINAR a 

Reclamada para, em 10 dias, retirar o nome do reclamante do rol de 

inadimplentes relativamente ao débito do presente feito; - CONDENAR a 

Reclamada ao pagamento no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título 

de indenização por danos morais, acrescendo-se correção monetária pelo 

INPC/IBGE a partir da presente data[1]e juros de mora de 1,0% ao mês 

desde o evento danoso (súmula n. 54 do Superior Tribunal de Justiça). 

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, ao 

arquivo, com as baixas, anotações e demais formalidades. Publicada e 

registrada no sistema PJE. Intimem-se. Cumpra-se. SUBMETO o presente 

PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito titular deste Juizado 

Especial, para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. 

TULIANE PATRICE FRANCHI BARROS Juíza Le iga 

____________________________________________________ Vistos, 

etc. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de decisão elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), na forma do art. 40 

da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Preclusa a via recursal, arquive-se com as 

baixas necessárias. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito 

[1]Nesse sentido, a súmula n. 362 do Superior Tribunal de Justiça: A 

correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a 

data do arbitramento.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000866-51.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ELIONAY RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000866-51.2018.8.11.0010. REQUERENTE: ELIONAY RODRIGUES DA 

SILVA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispensado o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é 

imperioso desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de 

direito não depende de dilação probatória de perícia ou em audiência de 

instrução, pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 

355, inciso I do CPC/15. Preliminares. - Da Justiça Gratuita. De início, 

ressalta-se que o artigo 54 da Lei nº 9.099/95 assegura o acesso gratuito 

ao juizado especial, em primeiro grau de jurisdição. Logo, eventual 

peculiaridade sobre condições de arcar com custas e despesas, deverá 

ser formulada em segunda instância, caso haja prolação de recurso. - Do 

Comprovante Original de Negativação. Importante asseverar, ainda 

preliminarmente, que a Ré pleiteou que fossem juntados aos autos o 

comprovante original da negativação questionada. OPINO pelo 

indeferimento do aludido pedido, por entender como válido o extrato 

apresentado à inicial, e, ainda, por entender que eventual contraprova da 

negativação, deveria ser apresentada pela própria Ré, em obediência à 

distribuição do ônus da prova prevista no artigo 373, II do CPC/15. Mérito. 

Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR 

DANOS MORAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA proposta por 

ELIONAY RODRIGUES DA SILVA em face de TELEFONICA BRASIL S/A. 

Sustenta a parte requerente que teve seu nome negativado indevidamente 

pela demandada, uma vez que afirma não possuir débito legítimo a ponto 

de justificar restrição no importe de R$ 120,80 (cento e vinte reais e 

oitenta centavos), data de inclusão em 16/09/2014, contrato n. 

046870451000054. Em suma, a reclamada, em sua peça de defesa, afirma 

que a reclamante contratou os serviços da empresa ré, vinculado à linha 

de telefone n.º (66) 9698-8803, o que ocasionou a emissão de faturas 

mensais. Alega que a autora deixou de efetuar o pagamento das faturas 

dos meses de março a maio de 2016, ocasionando a inscrição de seu 
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nome nos bancos de dados dos órgãos de proteção ao crédito, e, por 

assim, afirma não ter cometido qualquer ato ilícito, tampouco teria 

concorrido para que o suposto dano ocorresse. Pois bem. A inversão do 

ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar a existência 

dos fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte 

contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do 

direito da parte requerente, em virtude da presunção passar a ser 

favorável a ela. Destarte, a parte ré não trouxe aos autos elementos de 

prova que retire a validade dos documentos juntados na inicial e não 

demonstrou por meio de qualquer documento hábil que prove a existência 

de relação contratual entre as partes ou a exigibilidade da dívida, 

significando dizer que o mesmo não logrou êxito em demonstrar fatos 

impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da demandante, ônus que 

lhe incumbia por força do art. 373, II, do NCPC, c/c art. 6º, VIII, do CDC. 

Conclui-se, portanto, que a reclamada agiu sem direito algum ao incluir o 

nome da parte reclamante nos órgãos de proteção ao crédito, 

causando-lhe evidentes prejuízos, sendo imperativo que responda de 

forma indenizatória pelos danos a que deu causa. Assim, não comprovada 

a legitimidade da cobrança, a declaração da inexistência do débito é 

medida que se impõe. De outro norte, verifico que o Reclamante 

cumulativamente requer a condenação de indenização por danos morais, 

sob o fundamento de que seu nome foi indevidamente inserido no 

cadastro de proteção ao crédito. Verifico que a parte Reclamante possui 

outras anotações junto ao SPC/SERASA, preexistente à discutida na 

presente reclamação. Não havendo assim que se falar em indenização por 

danos morais, diante da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, in 

verbis: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não 

cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento.” Em relação à litigância de má-fé, 

entendo que não deve ser deferida, uma vez que se trata, no caso, do 

livre exercício do direito constitucional de ação. Com relação ao pedido 

contraposto, este não deve ser acolhido haja vista a inexistência de débito 

da Requerente em favor da Requerida. Por fim, quanto à alegação de 

ausência de notificação prévia, a notificação do devedor, antes de levada 

a efeito a inscrição do seu nome, nos cadastros de inadimplentes, é 

obrigação do arquivista e não do credor, que apenas informou o 

inadimplemento, consoante entendimento sumular n. 359 do STJ. Pelo 

exposto, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da pretensão formulada na 

inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, com fundamento 

no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, para: - 

DECLARAR a inexistência do débito, ora discutido, no valor de R$ 120,80 

(cento e vinte reais e oitenta centavos); - DETERMINAR a Reclamada para, 

em 10 dias, retirar o nome do reclamante do rol de inadimplentes 

relativamente ao débito do presente feito. Sem custas processuais e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo, com as baixas, anotações e 

demais formalidades. Publicada e registrada no sistema PJE. Intimem-se. 

Cumpra-se. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de 

Direito titular deste Juizado Especial, para os fins estabelecidos no artigo 

40 da Lei nº. 9.099/1995. TULIANE PATRICE FRANCHI BARROS Juíza 

Leiga ____________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

o projeto de decisão elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), na forma do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Preclusa a via recursal, arquive-se com 

as baixas necessárias. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000865-66.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SIDINEI APARECIDO DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WENDELL PEREIRA DE MELO OAB - MT23910/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000865-66.2018.8.11.0010. REQUERENTE: SIDINEI APARECIDO DA 

CONCEICAO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório 

com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é imperioso 

desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de direito não 

depende de dilação probatória de perícia ou em audiência de instrução, 

pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inciso 

I do CPC/15. Preliminares. - Da Justiça Gratuita. De início, ressalta-se que o 

artigo 54 da Lei nº 9.099/95 assegura o acesso gratuito ao juizado 

especial, em primeiro grau de jurisdição. Logo, eventual peculiaridade 

sobre condições de arcar com custas e despesas, deverá ser formulada 

em segunda instância, caso haja prolação de recurso. - Do Comprovante 

Original de Negativação. Importante asseverar, ainda preliminarmente, que 

a Ré pleiteou que fossem juntados aos autos o comprovante original da 

negativação questionada. OPINO pelo indeferimento do aludido pedido, por 

entender como válido o extrato apresentado à inicial, e, ainda, por 

entender que eventual contraprova da negativação, deveria ser 

apresentada pela própria Ré, em obediência à distribuição do ônus da 

prova prevista no artigo 373, II do CPC/15. Mérito. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS C/C TUTELA DE URGÊNCIA (liminar), proposta por SIDINEI 

APARECIDO DA CONCEIÇÃO em face de TELEFONICA BRASIL S.A 

(VIVOS/A). Em suma, afirma a parte requerente que teve seu nome 

negativado indevidamente pela demandada, uma vez que afirma não 

possuir débitos legítimos a ponto de justificar 04 (quatro) restrições nos 

importes de R$ 174,80 (cento e setenta e quatros reais e oitenta 

centavos), data de inclusão em 16/06/2016, contrato n. 2137069041; R$ 

167,59 (cento e sessenta e sete reais e cinquenta e nove centavos), data 

de inclusão em 14/04/2016, contrato n. 2141529959; R$ 69,90 (sessenta e 

nove reais e noventa centavos), data de inclusão em 14/04/2016, contrato 

n. 0201918904; R$ 3,99 (três reais e noventa e nove centavos), data de 

inclusão em 14/04/2016, contrato n. 0201918904. Em suma, a reclamada, 

em sua peça de defesa, noticia que autora habilitou as linhas telefônicas 

de nº (66) 9641-6964 e (66) 9608-0806, nos pacotes de serviços Vivo 

Controle Ilimitado Completo e Vivo Internet 4GPL 3GB - TIT, vinculados, 

respectivamente, aos contratos de n. 2137069041 e n. 0201918904, bem 

como contratou serviços de telefonia vinculando-os ao contrato de n. 

2141529959, o que ocasionou a emissão de faturas mensais. Afirma que 

com relação ao contrato de n. 2137069041, a parte Autora deixou de 

efetuar o pagamento das faturas referente aos meses de janeiro a março 

de 2016; em relação ao contrato de n. 0201918904, manteve-se 

inadimplente em relação ao mês de março de 2014; não realizou 

pagamento de algumas faturas emitidas por serviços vinculados ao 

contrato de n. 2141529959; ocasionando a inscrição de seu nome nos 

bancos de dados dos órgãos de proteção ao crédito, e por assim, afirma 

não ter cometido qualquer ato ilícito, tampouco teria concorrido para que o 

suposto dano ocorresse. Pois bem. A reclamada apresentou com a 

contesta: faturas (Id 14210159), documentos pessoais, Termos de 

Adesão e Contratação de Serviços SMP, Contratos de Permanência por 

Beneficio (Id 14211309 e Id 14210261), cujas assinaturas, mesmo a olhos 

leigos, constatam se idênticas aquelas lançadas no documento de 

identificação, procuração, declarações e no termo de audiência 

conciliação, e que, por sua vez, não foram impugnados, restando 

incontroverso a contratação, não tendo o reclamante adimplido as 

parcelas contratadas, o que justificou o encaminhamento do nome e CPF 

da parte reclamante ao rol de inadimplentes. Ademais, desnecessária a 

realização de perícia grafotécnica posto que a semelhança nas 

assinaturas apresentadas nos documentos carreados dispensa aludido 

recurso. Não obstante o Código de Defesa do Consumidor preveja a 

inversão do ônus da prova, esta não tem caráter absoluto, tendo em vista 

que cabe à parte reclamante o ônus da prova, quanto ao fato constitutivo 

de seu direito, conforme preceitua o art. 373, I do Novo Código de 

Processo Civil. Comprovada a relação jurídica, cabia à parte autora 

apresentar comprovantes de pagamentos, ônus que não se desincumbiu. 

Presentes indícios substanciais de que os débitos que ensejaram as 

negativações são devidos, presume-se verdadeira a versão posta na 

contestação e, havendo débitos, a inclusão da devedora nos cadastros 

restritivos de crédito constitui exercício regular do direito. Dessa forma 

não há que se falar em inexistência de relação jurídica e débitos, bem 

assim de configuração de danos morais. Não resta dúvida, portanto, de 

que a parte reclamante não quitou seu débito com a requerida. Restou 

evidente que a parte demandante, intencionalmente, alterou a verdade dos 

fatos, buscando vantagem indevida, incorrendo, portanto, no inciso II, do 

art. 80, do Novo Código de Processo Civil. Os fatos mencionados 

demonstram atitude de deslealdade processual, caracterizando a parte 

reclamante como litigante de má-fé. Condutas como essa, onde o único 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103873/12/2018 Página 544 de 948



intento é o lucro fácil, por meio da violação da boa-fé contratual e 

processual, têm abarrotado os juizados especiais de processos, 

retardando o julgamento de causas legítimas e onde as partes mais 

necessitam da tutela jurisdicional. Com relação ao pedido contraposto, 

este deve ser acolhido haja vista a existência de débito da Requerente em 

favor da Requerida, tão somente no valor discutido, objeto da demanda. 

Ante o exposto, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos da inicial, e o 

faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Novo 

Código de Processo Civil. Em consequência, OPINO pela CONDENAÇÃO da 

AUTORA por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, incisos II e III, do 

CPC/15, fixando, em seu desfavor, multa de 5% sob o valor atribuído à 

causa, consoante art. 81, caput do CPC. E, ainda, OPINO por 

CONDENÁ-LA ao pagamento das custas processuais, conforme o art. 

949, III da CNGC (Seção 9), bem como ao pagamento de honorários 

advocatícios, que arbitro em R$ 500,00 (quinhentos reais). Sobre os 

valores aqui fixados incidem juros de 1% ao mês e correção monetária 

pelo INPC, contados da publicação desta sentença. E ainda nos termos do 

art. 487, I, do NCPC, OPINO ainda pela PROCEDÊNCIA do pedido 

contraposto da reclamada, para condenar a parte reclamante ao 

pagamento de seu débito pendente no importe apresentado TOTAL de R$ 

416,28 (quatrocentos e dezesseis reais e vinte e oito centavos), referente 

aos débitos negativados: R$ 174,80 (cento e setenta e quatros reais e 

oitenta centavos), R$ 167,59 (cento e sessenta e sete reais e cinquenta e 

nove centavos), R$ 69,90 (sessenta e nove reais e noventa centavos) e 

R$ 3,99 (três reais e noventa e nove centavos), devendo a importância 

ser atualizada monetariamente pelo INPC, a partir do vencimento, 

acrescidos de juros de 1% ao mês, contados da apresentação do pedido 

contraposto, ficando a Reclamada autorizada a emitir a fatura com a 

respectiva cobrança. Transitada em julgado, ao arquivo, com as baixas, 

anotações e demais formalidades. Publicada e registrada no sistema PJE. 

Intimem-se. Cumpra-se. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao 

MM. Juiz de Direito titular deste Juizado Especial, para os fins 

estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. TULIANE PATRICE 

F R A N C H I  B A R R O S  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________ Vistos, 

etc. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de decisão elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), na forma do art. 40 

da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Preclusa a via recursal, arquive-se com as 

baixas necessárias. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000497-57.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX DA CONCEICAO DINIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000497-57.2018.8.11.0010. REQUERENTE: ALEX DA CONCEICAO DINIZ 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório 

com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é imperioso 

desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de direito não 

depende de dilação probatória de perícia ou em audiência de instrução, 

pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inciso 

I do CPC/15. Preliminares. - Da Justiça Gratuita. De início, ressalta-se que o 

artigo 54 da Lei nº 9.099/95 assegura o acesso gratuito ao juizado 

especial, em primeiro grau de jurisdição. Logo, eventual peculiaridade 

sobre condições de arcar com custas e despesas, deverá ser formulada 

em segunda instância, caso haja prolação de recurso. - Da Ausência de 

Juntada de comprovante de Residência da Parte Autora. No que diz 

respeito à preliminar de inépcia da inicial, por ausência de documentos 

indispensável, tal pedido não merece acolhimento, uma vez que o sr. 

Oficial de Justiça comprovou que o requerente reside no endereço 

Informado (Id 12818633). - Do Comprovante Original de Negativação. 

Importante asseverar, ainda preliminarmente, que a Ré pleiteou que 

fossem juntados aos autos o comprovante original da negativação 

questionada. OPINO pelo indeferimento do aludido pedido, por entender 

como válido o extrato apresentado à inicial, e, ainda, por entender que 

eventual contraprova da negativação, deveria ser apresentada pela 

própria Ré, em obediência à distribuição do ônus da prova prevista no 

artigo 373, II do CPC/15. Mérito. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

COBRANÇA INDEVIDA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS COM 

PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, proposta por ALEX DA 

CONCEIÇÃO DINIZ em face TELEFONICA BRASIL S/A. Afirma a parte 

requerente que o único vínculo com a reclamada é através da linha 

telefônica pré – paga, contudo, teve seu nome negativado indevidamente 

pela demandada, uma vez que afirma não possuir débito legítimo a ponto 

de justificar restrição no importe de R$ 160,21(Cento e sessenta reais e 

vinte e um centavos), data de inclusão em 14/11/2014, contrato n. 

0207882187. Em suma, a reclamada, em sua peça de defesa, noticia que 

relação entre as partes transcorreu normalmente. Alega que a autora 

deixou de efetuar o pagamento das faturas maio de 2014 a setembro de 

2014, ocasionando a inscrição de seu nome nos bancos de dados dos 

órgãos de proteção ao crédito, e por assim, afirma não ter cometido 

qualquer ato ilícito, tampouco teria concorrido para que o suposto dano 

ocorresse. Pois bem. A reclamada apresentou com a contesta: faturas (Id 

14127892), documento pessoal, Termo de Adesão e Contratação de 

Serviços SMP, Contrato de Permanência por Beneficio (Id 14127887), 

cujas assinaturas, mesmo a olhos leigos, constatam se idênticas aquelas 

lançadas no documento de identificação, procuração, declarações e no 

termo de audiência conciliação, restando incontroverso a contratação, não 

tendo o reclamante adimplido as parcelas contratadas, o que justificou o 

encaminhamento do nome e CPF da parte reclamante ao rol de 

inadimplentes. Ademais, oposto a pretensão do autor em sede de 

impugnação, desnecessária a realização de perícia grafotécnica, posto 

que a semelhança nas assinaturas apresentadas nos documentos 

carreados dispensa aludido recurso. Não obstante o Código de Defesa do 

Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, esta não tem caráter 

absoluto, tendo em vista que cabe à parte reclamante o ônus da prova, 

quanto ao fato constitutivo de seu direito, conforme preceitua o art. 373, I 

do Novo Código de Processo Civil. Comprovada a relação jurídica, cabia à 

parte autora apresentar comprovantes de pagamentos, ônus que não se 

desincumbiu. Presentes indícios substanciais de que os débitos que 

ensejaram as negativações são devidos, presume-se verdadeira a versão 

posta na contestação e, havendo débitos, a inclusão da devedora nos 

cadastros restritivos de crédito constitui exercício regular do direito. 

Dessa forma não há que se falar em inexistência de relação jurídica e 

débitos, bem assim de configuração de danos morais. Não resta dúvida, 

portanto, de que a parte reclamante não quitou seu débito com a 

requerida. Restou evidente que a parte demandante, intencionalmente, 

alterou a verdade dos fatos, buscando vantagem indevida, incorrendo, 

portanto, no inciso II, do art. 80, do Novo Código de Processo Civil. Os 

fatos mencionados demonstram atitude de deslealdade processual, 

caracterizando a parte reclamante como litigante de má-fé. Condutas como 

essa, onde o único intento é o lucro fácil, por meio da violação da boa-fé 

contratual e processual, têm abarrotado os juizados especiais de 

processos, retardando o julgamento de causas legítimas e onde as partes 

mais necessitam da tutela jurisdicional. Com relação ao pedido 

contraposto, este deve ser acolhido haja vista a existência de débito da 

Requerente em favor da Requerida, tão somente no valor discutido, objeto 

da demanda. Ante o exposto, OPINO pela IMPROCEDENCIA dos pedidos da 

inicial, e o faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, 

do Novo Código de Processo Civil. Em consequência, OPINO pela 

CONDENAÇÃO da AUTORA por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, 

incisos II e III, do CPC/15, fixando, em seu desfavor, multa de 5% sob o 

valor atribuído à causa, consoante art. 81, caput do CPC. E, ainda, OPINO 

por CONDENÁ-LA ao pagamento das custas processuais, conforme o art. 

949, III da CNGC (Seção 9), bem como ao pagamento de honorários 

advocatícios, que arbitro em R$ 500,00 (quinhentos reais). Sobre os 

valores aqui fixados incidem juros de 1% ao mês e correção monetária 

pelo INPC, contados da publicação desta sentença. E ainda nos termos do 

art. 487, I, do NCPC, OPINO ainda pela PROCEDÊNCIA do pedido 

contraposto da reclamada, para condenar a parte reclamante ao 

pagamento de seu débito pendente no importe apresentado de R$ 

160,21(Cento e sessenta reais e vinte e um centavos), referente ao débito 

negativado, devendo a importância ser atualizada monetariamente pelo 

INPC, a partir do vencimento, acrescidos de juros de 1% ao mês, contados 

da apresentação do pedido contraposto, ficando a Reclamada autorizada 

a emitir a fatura com a respectiva cobrança. Transitada em julgado, ao 

arquivo, com as baixas, anotações e demais formalidades. Publicada e 
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registrada no sistema PJE. Intimem-se. Cumpra-se. SUBMETO o presente 

PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito titular deste Juizado 

Especial, para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. 

TULIANE PATRICE FRANCHI BARROS Juíza Le iga 

____________________________________________________ Vistos, 

etc. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de decisão elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), na forma do art. 40 

da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Preclusa a via recursal, arquive-se com as 

baixas necessárias. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001389-63.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CIULEI NOGUEIRA MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001389-63.2018.8.11.0010. REQUERENTE: CIULEI NOGUEIRA MENDES 

REQUERIDO: BANCO PAN S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA 

LIDE Sem preliminares para serem superadas, analisando o processo, 

verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a 

produção de outras provas, como a própria audiência de instrução, uma 

vez que a relação contratual e o débito são provados basicamente por 

prova documental, razão pela qual passo ao julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 355, I do NCPC. Trata-se de Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais proposta pelo 

Autor em desfavor do Réu, sob o fundamento de inclusão indevida nos 

órgãos de proteção ao crédito. Oportunizada a conciliação, as partes 

compareceram à audiência, mas optaram por prosseguir com a demanda. 

(id 14752057) DA RELAÇÃO DE CONSUMO – DA INVERSÃO DO ÔNUS 

PROBATÓRIO No caso, é oportuno esclarecer que a relação travada entre 

as partes é de natureza consumerista, nos termos do artigo 17º do CDC, 

razão pela qual devem ser aplicados ao caso os ditames contidos no 

Código de Defesa do Consumidor, inclusive com relação ao ônus da 

prova, cuja inversão OPINO por se deferir nesta oportunidade, nos termos 

do artigo 6º, VIII, principalmente considerando que o Réu teria maior 

facilidade de comprovar o vínculo e a legitimidade da negativação. DA 

RESPONSABILIDADE CIVIL O ponto controvertido da contenda encontra 

fundamento em negativação supostamente indevida, no valor de R$ 

2.555,13 (dois mil e quinhentos e cinquenta e cinco reais e treze 

centavos), lançada em 25/05/2017. Importante consignar que o Autor nega 

ter vínculo jurídico com o Réu que subsidiasse a aludida negativação. Para 

que o Réu seja responsabilizado civilmente, faz-se necessário três 

requisitos: Ato ilícito, dano e nexo causal. Analisando os autos verifico 

que o Réu à contestação protocolada à id 14501814, não trouxe nenhum 

documento que comprovasse a constituição do débito inscrito nos órgãos 

de proteção ao crédito. Assim, não se reconhece eventual exercício 

regular de direito por parte do Réu, sequer atitudes transparentes na 

relação com o consumidor, demonstrando, portanto, flagrante falha na 

prestação de serviço. Comportamento que, por si só, fere a própria política 

nacional da relação de consumo, nos termos do artigo 4º do CDC. 

Consequentemente, verifica-se o ato ilícito do Réu, na negligência no lidar 

com o consumidor, seja por cobrar débitos sem demonstrar a origem, seja 

por negativar indevidamente o nome do Autor. E é exatamente nessas 

condutas que se concretiza a falha na prestação do serviço pelo Réu, que 

autoriza a responsabilidade objetiva do artigo 14 do CDC. E, nesse sentido, 

caberia ao Réu provar, nos termos do artigo 14, §3º do CDC, que não 

houve o dano relacionado ao serviço prestado, ou, ainda, culpa exclusiva 

do consumidor ou terceiro, o que não se vê no caso em comento, no qual 

o conjunto probatório que se firmou, faz com que se revista de 

verossimilhança a alegação do Autor, rendendo ensejo ao acolhimento da 

pretensão esboçada na peça inicial, vez que presente o nexo causal que 

une as condutas do Réu com os danos sofridos pela Autora, ou seja “o 

vínculo, a ligação ou relação de causa e efeito entre a conduta e o 

resultado.” (CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de responsabilidade civil. 

6. ed. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 71.) Assim, de fato, OPINO por 

reconhecer que houve falha na prestação do serviço pelo Réu ao permitir 

que terceiros firmassem contrato em nome do Autor, sem, contudo, 

propiciar-lhe a segurança necessária, e, ainda, não apresentando 

nenhuma conduta hábil a mitigar os danos causados, insistindo na 

cobrança dos débitos, e na negativação indevida do nome do Autor. 

Vê-se que, independentemente de fraude ou má-organização interna, a 

responsabilidade neste caso é objetiva e independe, para a respectiva 

responsabilização civil, da culpa do Réu, o qual deve assumir os riscos da 

atividade econômica que explora, não transferindo-a ao consumidor 

vulnerável, razão pela qual OPINO pela declaração de inexigibilidade do 

débito de R$ 2.555,13 (dois mil e quinhentos e cinquenta e cinco reais e 

treze centavos). Consequentemente, OPINO por condenar o Réu à 

abster-se de efetuar qualquer cobrança com os mesmos subsídios, sob 

pena de multa fixa, que OPINO por arbitrar em R$ 1.000,00 (um mil reais). 

A aludida multa passa a incidir a partir da demonstração inequívoca da 

cobrança e manutenção indevida da negativação posterior ao transito em 

julgado da presente. No que concerne aos danos morais, deve-se 

observar se há eventual incidência da Súmula 385 do STJ. Pois bem. 

Nesse peculiar, tem-se que a aludida Súmula entende como inexistente o 

dano moral, quando há negativação prévia à discutida. A dívida aqui 

questionada, no valor de R$ 2.555,13 (dois mil e quinhentos e cinquenta e 

cinco reais e treze centavos), lançada em 25/05/2017. De acordo com o 

extrato atualizado apresentado pelo Autor, há negativação de dívida mais 

antiga que recai sob o seu nome e está sendo discutida judicialmente, 

assim não havendo incidência da súmula 385 do STJ. Mas, pode 

influenciar na quantificação do dano moral, mas não no seu afastamento. 

Nesse contexto, a cobrança e negativação indevida, é suficiente a ensejar 

a exacerbação dos sentimentos do homem médio, acarretando ao Réu a 

obrigação de indenizar a consumidora pelo abalo moral sofrido, o qual 

OPINO por reconhecê-lo na modalidade in re ipsa, consoante tem decidido 

a jurisprudência: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. BANCO. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA. ÔNUS DO 

DEMANDADO DE COMPROVAR A CONTRATAÇÃO REGULAR E 

EXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTA CORRENTE. INSCRIÇÃO INDEVIDA 

CONFIGURADA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO 

MANTIDO. Competia ao requerido comprovar a origem e regularidade do 

débito que originou a inscrição do nome do autor em cadastro de restrição 

de crédito. Contudo, o contrato de abertura de conta corrente firmado não 

é suficiente a demonstrar a origem da dívida. Notadamente quando a 

efetiva movimentação da conta por parte do consumidor não está 

demonstrada, não justificando a cobrança de tarifas, encargos e pacote 

de serviço. Assim, não demonstrada a regularidade do débito, se mostra 

indevida a inscrição da demandante no rol de inadimplentes. Assim, 

cabível a declaração de inexistência do débito. A inclusão indevida de 

nome em órgão de proteção ao crédito configura o dano moral in re ipsa, 

que prescinde de comprovação. Quantum indenizatório fixado em R$ 

9.370,00 mantido, pois adequado ao parâmetro usual destas Turmas 

Recursais em casos análogos. Sentença mantida. RECURSO 

DESPROVIDO. (RAABE, Ana Cláudia Cachapuz Silva. Recurso inominado 

n. 71006823736. J. em 07 Jun. 2017. Disp. em www.tjrs.jus.br. Acesso 

em 04 Out. 2017.) Ora, há evidente violação da boa-fé contratual e 

indevida exposição da parte Autora a sentimentos como insegurança 

jurídica e revolta, ao ver seu nome exposto à negativação infundada, 

demonstrando o dano propriamente dito com a clara negligência do Réu, e 

sua falha na prestação do serviço, que atingiu a moral do Autor. DA 

QUANTIFICAÇÃO DO DANO MORAL No que tange à quantificação do dano 

moral, insta ressaltar que não há critérios legais e pré-estabelecidos para 

o seu arbitramento incumbindo ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, 

atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. Deve-se apurar um montante equilibrado que sirva como 

desestímulo para a repetição do fato danoso, e represente à vítima uma 

compensação financeira que, de alguma forma, amenize o seu sofrimento 

injustamente suportado, levando em consideração, dentre outros, a 

situação econômica das partes, a intensidade do sofrimento, a gravidade 

e grau de culpa do Réu, bem como as circunstâncias que envolveram os 

fatos, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a 

vítima e produza impacto bastante no causador do mal. Assim, sopesando 

os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda os critérios 

comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, e reputo justa e 
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razoável a condenação do Réu ao pagamento da importância de R$ 

2.000,00 (dois mil reais), como medida de caráter pedagógico. Isso posto, 

após a análise dos fatos e documentações apresentadas: 1. No MÉRITO, 

OPINO por julgar PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados 

pelo Autor, nos termos do artigo 487, I do CPC/15, para reconhecer a 

relação de consumo entre as partes, e por DEFERIR a inversão do ônus da 

prova em seu favor, consoante artigo 6º, VIII do CDC. 2. OPINO pela 

declaração de inexigibilidade do título que originou o débito no valor de R$ 

2.555,13 (dois mil e quinhentos e cinquenta e cinco reais e treze 

centavos), lançada em 25/05/2017. 3. OPINO por condenar o Réu a 

abster-se de efetuar qualquer cobrança com os mesmos subsídios, sob 

pena de multa fixa, que OPINO por arbitrar em R$ 1.000,00 (um mil reais). 

A aludida multa passa a incidir a partir da demonstração inequívoca da 

cobrança, após o transito em julgado da presente. 4. No que concerne aos 

danos morais, OPINO por reconhecê-los na modalidade in re ipsa, e por 

arbitrar um valor justo e razoável na proporção de R$ 2.000,00 (dois mil 

reais), como medida de caráter pedagógico, corrigidos monetariamente 

(INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora 

incidem desde o evento danoso e a correção monetária a partir desta 

data. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos 

dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito para apreciação e homologação, de acordo 

com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através 

de seus patronos. Ellen Adriane Souza Clementino Juíza Leiga 

____________________________________________________ Vistos, 

etc. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de decisão elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), na forma do art. 40 

da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Preclusa a via recursal, arquive-se com as 

baixas necessárias. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000775-58.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO BUENO DO PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000775-58.2018.8.11.0010. REQUERENTE: FERNANDO BUENO DO 

PRADO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. Dispensado o relatório. Fundamento e Decido. 

As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no 

art. 2º e art. 38 da Lei n° 9.099/95 c.c art. 1.046, § 2º e § 4º, do CPC c.c 

Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Desta forma, atrelado às 

orientações supra, passo a proferir a sentença. Atendendo aos termos do 

art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação probatória. A 

relação de consumo restou caracterizada, nos termos dos artigos 2º e 3º, 

ambos da Lei nº 8.078/90, razão pela qual inverto o ônus da prova. Para 

balizar o direito da demanda, deve o julgador se valer do disposto nos 

artigos 5º e 6º da Lei 9.099/95, in verbis: Art. 5º - O Juiz dirigirá o 

processo com liberdade para determinar as provas a serem produzidas, 

para apreciá-las e para dar especial valor às regras de experiência 

comum ou técnica. Art. 6º - O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às 

exigências do bem comum. I – DA PRELIMINAR DA INCOMPETÊNCIA DO 

JUIZADO Rejeito a preliminar arguida haja vista a inexistência de 

complexidade para a resolução do problema, motivo pelo qual mostra-se 

competência o juizado especial. Outrossim, não há necessidade de 

realização de prova pericial, haja vista os fatos narrados pela parte 

recorrida foram comprovados nos autos. II – DO MÉRITO A relação de 

consumo restou caracterizada, nos termos dos artigos 2º e 3º, ambos da 

Lei nº 8.078/90 e, nesse sentido, a inversão do ônus da prova se impõe. 

Em que pese às alegações da parte requerida, verifico que a mesma não 

comprovou a existência de fator que autorize a cobrança da fatura de 

“recuperação de consumo” no valor de R$ 1.911,05 (hum mil novecentos e 

onze reais e cinco centavos), fato que lhe incumbia, nos termos do artigo 

373, II, do CPC. Assim, havendo suspeita de irregularidade na medição de 

energia elétrica, tanto a concessionaria quanto o consumidor, tem o direito 

a aferição por meio de processo administrativo gerido pela 

concessionaria, nos termos do art. 113, 114 e 139 da Resolução 

Normativa da ANAEEL n. 414/2010. Conforme estabelecido pelos artigos 

113 e 114 da RN da ANEEL n. 414/2010 que substitui a Resolução 

456/2000-ANEEL, a concessionária pública de energia elétrica tem o direito 

de instaurar procedimento interno para apurar eventual irregularidade de 

consumo de energia elétrica. Em sentido contrário, havendo elevação 

repentina no consumo de energia elétrica, extrapolando a média histórica 

do consumidor, pode o consumidor contestar o faturamento, a 

concessionaria deve realizar a aferição dos medidores, na forma do art. 

137 da RN n.414/2010 da ANEEL. Independentemente se o procedimento 

tenha iniciado pela concessionaria ou pelo consumidor, diante da 

horizontalização dos direitos fundamentais (STF RE 201819/RJ), a 

concessionaria deve respeitar o devido processo legal e o principio do 

contraditório (art. 129 da RN n. 414/2010 – ANEEL). Caso a irregularidade 

tenha ocorrido na instalação do medidor e não no seu funcionamento, 

deverá ser emitido o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, assinado por 

dois inspetores, registro fotográfico, tudo na presença do consumidor, 

nos termos do art. 129, § 2º e Anexo V da Resolução Normativa 414/2010 

– ANEEL. A propósito, a parte ré não apresentou o Termo de Ocorrência e 

Inspeção – TOI, tendo inobservado o art. 129, § 2º e Anexo V da 

Resolução Normativa 414/2010 – ANEEL, visto que é necessária a juntada 

de cópia integral do procedimento interno com protocolo de recebimento de 

prévia comunicação ao consumidor, com assinatura do usuário ou 

testemunhas (ou ainda a remessa por qualquer meio que permita a 

comprovação do recebimento, nos termos do §3º), informando o local, 

data e horário dos procedimentos de avaliação ou inspeção (§7º), bem 

como laudo técnico de avaliação (§6º) ou Termo de Ocorrência e Inspeção 

com explicações elucidativa (§2º). Diante destas exigências, apura-se que 

a parte reclamada não encartou documentos idôneos a ponto de 

evidenciar o regular trâmite de aferição administrativa do medidor de 

energia elétrica, pois não restou comprovada a observância do devido 

processo legal (art. 5º, inciso LIV e LV, da CF). Nesse sentido: RECURSO 

DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO – FATURA DE 

ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADES NO MEDIDOR – 

INSPEÇÃO DO EQUIPAMENTO MEDIDOR E ARBITRAMENTO DO CONSUMO 

REALIZADOS DE FORMA UNILATERAL PELA EMPRESA FORNECEDORA 

DE ENERGIA – INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO 

CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – DÉBITO CONSIDERADO NULO – 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE – RECURSO 

IMPROVIDO. 1. A inspeção de equipamento-medidor de energia elétrica 

levada a efeito pela empresa fornecedora é tida por unilateral, porque não 

possibilita o contraditório e não serve de suporte para arbitramento de 

diferença de consumo e revisão de faturamento. 2. A mera imputação de 

fraude no medidor de energia elétrica pela empresa fornecedora, coma 

consequente cobrança de valores relativos a energia supostamente não 

faturada sem a observância do contraditório e da ampla defesa, torna nulo 

e inexigível o débito por ela perseguido. 3. Nesses casos, compete à 

empresa fornecedora arcar com o ônus de comprovar a existência de 

fraude no medidor, mediante a observação do devido processo legal, uma 

vez que não seria razoável exigir do consumidor a produção de tal prova, 

ou ainda, exigir que esse prova que não consumiu a energia cobrada pela 

existência da suposta fraude, pois, tais questões prescindem 

necessariamente de provba técnica. (TJMT – Ap. 53350/2009 – Des. Jose 

Ferreira Leite – 6ª Câm. Civel – data julgamento 02/12/2009, data DJE 

14/12/2009). No caso em tela, a parte reclamada não apresenta nos autos 

cópia regular do processo administrativo constando o laudo com a 

certificação do INMETRO, entretanto, em que pese sustentar que houve a 

realização da inspeção, não apresentou o Termo de Ocorrência e 

Inspeção com assinatura de dois inspetores, nem o material fotográfico, 

bem como, prova de que o processo tramitou com pleno conhecimento do 

consumidor, situação que fragiliza a prova da irregularidade noticiada pela 

concessionaria. Mesmo que não fosse exigível a aferição do medidor, 

diante das regras protetivas de consumo, mormente quanto a facilitação 

ao direito de prova (art. 6º, inciso VIII do CDC), a concessionaria deveria 

ter apresentado nos autos estudo técnico demonstrando que o valor 

cobrado é compatível com os eletrodomésticos existentes na Unidade 

Consumidora em questão. Assim, diante da ausência de provas, segundo 

as regras de hermenêutica, deve-se decidir em desfavor da parte que 

possui o encargo probatório, presumindo que a cobrança é indevida pelo 
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Reclamante. Assim, sendo abusiva a cobrança, torna-se evidente o ato 

ilícito. Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, rejeito a 

preliminar arguida e no mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, 

JULGO PROCEDENTE os pedidos da inicial, para o fim de: a) DECLARAR a 

inexistência de débito no valor de R$ 1.911,05 (hum mil novecentos e onze 

reais e cinco centavos). b) CONDENAR a reclamada, a pagar a título de 

danos morais à parte autora o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), 

incidindo-se juros de 1% ao mês, a partir da citação e a correção 

monetária pelo INPC/IBGE a partir da data do arbitramento, forte na Súmula 

362 do STJ de 03/11/08; Sem custas processuais e sem honorários 

advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 

9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao 

arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o presente PROJETO DE 

SENTENÇA à apreciação do Senhor Juiz de Direito do Juizado Especial, 

para fins de homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. 

J A Q U E L I N E  S A N T O S  D A M A C E N O  J U I Z A  L E I G A 

____________________________________________________ Vistos, 

etc. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de decisão elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), na forma do art. 40 

da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Preclusa a via recursal, arquive-se com as 

baixas necessárias. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000769-51.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LEYDE DAYANE ALVES DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAMIRES PAULA COSTA LEITE OAB - MT21419/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000769-51.2018.8.11.0010. REQUERENTE: LEYDE DAYANE ALVES DE 

JESUS REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A VISTOS, ETC. DISPENSADO O RELATÓRIO. DECIDO. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 

2º e art. 38 da Lei n° 9.099/95 c.c art. 1.046, § 2º e § 4º, do CPC c.c 

Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Desta forma, atrelado às 

orientações supra, passo a proferir a sentença. Atendendo aos termos do 

art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação probatória. A 

relação de consumo restou caracterizada, nos termos dos artigos 2º e 3º, 

ambos da Lei nº 8.078/90, razão pela qual inverto o ônus da prova. Para 

balizar o direito da demanda, deve o julgador se valer do disposto nos 

artigos 5º e 6º da Lei 9.099/95, in verbis: Art. 5º - O Juiz dirigirá o 

processo com liberdade para determinar as provas a serem produzidas, 

para apreciá-las e para dar especial valor às regras de experiência 

comum ou técnica. Art. 6º - O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às 

exigências do bem comum. I – DA PRELIMINAR DA INCOMPETÊNCIA DO 

JUIZADO Rejeito a preliminar arguida haja vista a inexistência de 

complexidade para a resolução do problema, motivo pelo qual mostra-se 

competência o juizado especial. Outrossim, não há necessidade de 

realização de prova pericial, haja vista os fatos narrados pela parte 

recorrida foram comprovados nos autos. II – DO MÉRITO A relação de 

consumo restou caracterizada, nos termos dos artigos 2º e 3º, ambos da 

Lei nº 8.078/90 e, nesse sentido, a inversão do ônus da prova se impõe. 

Em que pese às alegações da parte requerida, verifico que a mesma não 

comprovou a existência de fator que autorize a cobrança da fatura de 

“recuperação de consumo” no valor de R$ 3.230,86 (três mil duzentos e 

trinta reais e oitenta e seis centavos), fato que lhe incumbia, nos termos 

do artigo 373, II, do CPC. Assim, havendo suspeita de irregularidade na 

medição de energia elétrica, tanto a concessionaria quanto o consumidor, 

tem o direito a aferição por meio de processo administrativo gerido pela 

concessionaria, nos termos do art. 113, 114 e 139 da Resolução 

Normativa da ANAEEL n. 414/2010. Conforme estabelecido pelos artigos 

113 e 114 da RN da ANEEL n. 414/2010 que substitui a Resolução 

456/2000-ANEEL, a concessionária pública de energia elétrica tem o direito 

de instaurar procedimento interno para apurar eventual irregularidade de 

consumo de energia elétrica. Em sentido contrário, havendo elevação 

repentina no consumo de energia elétrica, extrapolando a média histórica 

do consumidor, pode o consumidor contestar o faturamento, a 

concessionaria deve realizar a aferição dos medidores, na forma do art. 

137 da RN n.414/2010 da ANEEL. Independentemente se o procedimento 

tenha iniciado pela concessionaria ou pelo consumidor, diante da 

horizontalização dos direitos fundamentais (STF RE 201819/RJ), a 

concessionaria deve respeitar o devido processo legal e o principio do 

contraditório (art. 129 da RN n. 414/2010 – ANEEL). Caso a irregularidade 

tenha ocorrido na instalação do medidor e não no seu funcionamento, 

deverá ser emitido o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, assinado por 

dois inspetores, registro fotográfico, tudo na presença do consumidor, 

nos termos do art. 129, § 2º e Anexo V da Resolução Normativa 414/2010 

– ANEEL. A propósito, a parte ré não apresentou o Termo de Ocorrência e 

Inspeção – TOI, tendo inobservado o art. 129, § 2º e Anexo V da 

Resolução Normativa 414/2010 – ANEEL, visto que é necessária a juntada 

de cópia integral do procedimento interno com protocolo de recebimento de 

prévia comunicação ao consumidor, com assinatura do usuário ou 

testemunhas (ou ainda a remessa por qualquer meio que permita a 

comprovação do recebimento, nos termos do §3º), informando o local, 

data e horário dos procedimentos de avaliação ou inspeção (§7º), bem 

como laudo técnico de avaliação (§6º) ou Termo de Ocorrência e Inspeção 

com explicações elucidativa (§2º). Diante destas exigências, apura-se que 

a parte reclamada não encartou documentos idôneos a ponto de 

evidenciar o regular trâmite de aferição administrativa do medidor de 

energia elétrica, pois não restou comprovada a observância do devido 

processo legal (art. 5º, inciso LIV e LV, da CF). Nesse sentido: RECURSO 

DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO – FATURA DE 

ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADES NO MEDIDOR – 

INSPEÇÃO DO EQUIPAMENTO MEDIDOR E ARBITRAMENTO DO CONSUMO 

REALIZADOS DE FORMA UNILATERAL PELA EMPRESA FORNECEDORA 

DE ENERGIA – INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO 

CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – DÉBITO CONSIDERADO NULO – 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE – RECURSO 

IMPROVIDO. 1. A inspeção de equipamento-medidor de energia elétrica 

levada a efeito pela empresa fornecedora é tida por unilateral, porque não 

possibilita o contraditório e não serve de suporte para arbitramento de 

diferença de consumo e revisão de faturamento. 2. A mera imputação de 

fraude no medidor de energia elétrica pela empresa fornecedora, coma 

consequente cobrança de valores relativos a energia supostamente não 

faturada sem a observância do contraditório e da ampla defesa, torna nulo 

e inexigível o débito por ela perseguido. 3. Nesses casos, compete à 

empresa fornecedora arcar com o ônus de comprovar a existência de 

fraude no medidor, mediante a observação do devido processo legal, uma 

vez que não seria razoável exigir do consumidor a produção de tal prova, 

ou ainda, exigir que esse prova que não consumiu a energia cobrada pela 

existência da suposta fraude, pois, tais questões prescindem 

necessariamente de provba técnica. (TJMT – Ap. 53350/2009 – Des. Jose 

Ferreira Leite – 6ª Câm. Civel – data julgamento 02/12/2009, data DJE 

14/12/2009). No caso em tela, a parte reclamada não apresenta nos autos 

cópia regular do processo administrativo constando o laudo com a 

certificação do INMETRO, entretanto, em que pese sustentar que houve a 

realização da inspeção, não apresentou o Termo de Ocorrência e 

Inspeção com assinatura de dois inspetores, nem o material fotográfico, 

bem como, prova de que o processo tramitou com pleno conhecimento do 

consumidor, situação que fragiliza a prova da irregularidade noticiada pela 

concessionaria. Mesmo que não fosse exigível a aferição do medidor, 

diante das regras protetivas de consumo, mormente quanto a facilitação 

ao direito de prova (art. 6º, inciso VIII do CDC), a concessionaria deveria 

ter apresentado nos autos estudo técnico demonstrando que o valor 

cobrado é compatível com os eletrodomésticos existentes na Unidade 

Consumidora em questão. Assim, diante da ausência de provas, segundo 

as regras de hermenêutica, deve-se decidir em desfavor da parte que 

possui o encargo probatório, presumindo que a cobrança é indevida pelo 

Reclamante. Assim, sendo abusiva a cobrança, torna-se evidente o ato 

ilícito. Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, rejeito a 

preliminar arguida e no mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, 

JULGO PROCEDENTE os pedidos da inicial, para o fim de: a) DECLARAR a 

inexistência de débito no valor de R$ 3.230,86 (três mil duzentos e trinta 

reais e oitenta e seis centavos). b) CONDENAR a reclamada, a pagar a 

título de danos morais à parte autora o valor de R$ 6.000,00 (seis mil 

reais), incidindo-se juros de 1% ao mês, a partir da citação e a correção 
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monetária pelo INPC/IBGE a partir da data do arbitramento, forte na Súmula 

362 do STJ de 03/11/08; Sem custas processuais e sem honorários 

advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 

9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao 

arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o presente PROJETO DE 

SENTENÇA à apreciação do Senhor Juiz de Direito do Juizado Especial, 

para fins de homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. 

J A Q U E L I N E  S A N T O S  D A M A C E N O  J U I Z A  L E I G A 

____________________________________________________ Vistos, 

etc. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de decisão elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), na forma do art. 40 

da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Preclusa a via recursal, arquive-se com as 

baixas necessárias. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001100-33.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CICERA SILVA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001100-33.2018.8.11.0010. REQUERENTE: MARIA CICERA SILVA DOS 

SANTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. VISTOS ETC. Dispensado 

o relatório. DECIDO. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão 

aos limites traçados no art. 2º e art. 38 da Lei n° 9.099/95 c/c art. 1.046, § 

2º e § 4º, do CPC c/c Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Desta forma, 

atrelado às orientações supra, passo a proferir a sentença. Atendendo 

aos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao 

julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação 

probatória. DAS PRELIMINARES DA FALTA DO INTERSSE DE AGIR Rejeito 

a preliminar na medida em que há necessidade da medida judicial para a 

reclamante obtenha a satisfação da pretensão de seu suposto direito, bem 

como é adequado o procedimento escolhido. DA NECESSIDADE DE 

PERÍCIA GRAFOTÉCNICA Rejeito a preliminar arguida, na medida em que a 

perícia grafotécnica é desnecessária no caso em tela, porque se trata de 

excessiva, impertinente e de cunho protelatório a realização de perícia 

grafotécnica. MÉRITO No caso dos autos, a parte autora alega que a 

inscrição é indevida porque firmou acordo para pagamento do débito 

perante a parte requerida e que após o adimplemento do referido acordo a 

Reclamada ainda insiste na negativação. A parte requerida, por sua vez, 

juntou aos autos cópias contrato de adesão de cartão de crédito, 

comprovando a relação jurídica entre as partes, ônus que lhe incumbia, 

nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil. Assim, a parte 

Reclamante não comprovou os fatos modificativo, extintivo e/ou impeditivo 

do seu direito. Portanto, não havendo provas da quitação dos débitos 

referentes ao cartão de crédito, consequentemente, não há falar-se em 

pagamento de indenização a título de danos morais, pois considerando 

que não há existência nos autos de provas de que a autora firmou 

contrato entre a reclamada, tenho que a conduta da empresa/requerida 

não pode ser considerada ilícita, de forma que outro caminho não 

vislumbro à presente demanda declaratória senão a sua improcedência. 

Assim, não tendo a autora se livrado do ônus probatório que lhes 

incumbia, não há falar em declaração de inexistência da dívida, tampouco 

em reparação de danos morais por suposta manutenção do seu nome nos 

órgãos de proteção ao crédito. Por derradeiro, consigno que o 

entendimento ora esposado não implica ofensa a quaisquer dispositivos, 

de ordem constitucional ou infraconstitucional, inclusive àqueles 

invocados pelas partes em suas manifestações no curso do processo. 

Por estas razões, não há como proceder ao dano moral hipotético. Posto 

isso, com fundamento no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo 

Civil de 2015, OPINO pela rejeição das preliminares arguidas e no mérito 

OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos iniciais feitos pela Reclamante 

em desfavor do Reclamado BANCO BRADESCO S.A Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas 

nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo 

requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o 

presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do Senhor Juiz de Direito 

do Juizado Especial, para fins de homologação, de acordo com o artigo 40 

da Lei nº 9.099/95. Jaqueline Santos Damaceno Juíza Leiga 

____________________________________________________ Vistos, 

etc. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de decisão elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), na forma do art. 40 

da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Preclusa a via recursal, arquive-se com as 

baixas necessárias. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000214-34.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ALBANIZA D ARC DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB - MT0019525A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000214-34.2018.8.11.0010. REQUERENTE: ALBANIZA D ARC DE LIMA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos, etc. Deixo de apresentar 

o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é 

imperioso desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de 

direito não depende de dilação probatória de perícia ou em audiência de 

instrução, pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 

355, inciso I do CPC/15. Mérito Sustenta a parte reclamante que teve seu 

nome negativado indevidamente pela reclamada, uma vez que não 

celebrou contrato com a reclamada. A parte requerida, em sua peça de 

bloqueio, alega a legitimidade das cobranças. A inversão do ônus da 

prova libera o consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos 

constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte contrária que 

deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da parte 

requerente, em virtude da presunção passar a ser favorável a ela. 

Destarte, conquanto tenha a requerida alegado que não praticou ilícito 

ensejador de reparação por danos morais, não apresentou nenhum 

documento apto a provar a existência do débito que motivou a 

negativação. Infere-se, portanto, que ocorreu a utilização indevida dos 

dados pessoais da parte requerente para a referida contratação. Cumpre 

à prestadora de serviços agir com a diligência necessária a impedir 

fraudes que possam acarretar prejuízos aos seus clientes e a terceiros. 

Analisando-se detidamente os fatos, percebe-se sem maiores dificuldades 

que o abalo (dano) que o reclamante sofreu em sua reputação decorreu 

diretamente da negativa de fornecimento de serviços da reclamada. 

Acaso não tivesse ocorrido a inscrição no cadastro negativo de proteção 

ao crédito, o reclamante não teria saído da normalidade do seu estado 

anímico, restando abalada as suas emoções. Desta maneira, estando 

presentes os três elementos da responsabilidade civil, existe para a 

reclamada o dever de indenizar o reclamante, conforme se apurou. A rigor 

no dano moral, a reparação não-patrimonial surge no instante em que o 

ser humano suporta um constrangimento que, no caso em tela, não lhe era 

exigível razão pela qual absorve a dor interna desnecessariamente. A 

propósito, o dano moral é o prejuízo que afeta o ânimo psíquico, moral e 

intelectual da vítima. Não é qualquer dissabor comezinho da vida que pode 

acarretar a indenização, mas aquele que ocasiona um distúrbio anormal na 

vida do indivíduo; uma inconveniência de comportamento ou, como Sílvio 

de Sávio Venosa define “um desconforto comportamental a ser examinado 

em cada caso” (Direito Civil, responsabilidade civil, ed. Atlas jurídica, 

edição 2ª, volume 4º, São Paulo). Ainda na feliz afirmação de Walter 

Moraes “o que se chama de dano moral é, não um desfalque no 

patrimônio, nem mesmo a situação onde só dificilmente se poderia avaliar o 

desfalque, senão a situação onde não há ou não se verifica diminuição 

alguma. Pois se houve diminuição no patrimônio, ou se difícil ou mesmo 

impossível avaliar com precisão tal diminuição, já há dano, e este pode ser 

estimado por aproximação (art. 1533); e logo será supérflua a figura do 

dano moral” (RT 650/64). Na situação descrita na inicial vislumbro situação 

em que possa caracterizar dano moral já que negou, injustificadamente, o 

fornecimento do serviço bancário ao reclamante. Ademais, não há 

necessidade para a caracterização do dano moral reflexos econômicos 
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uma vez que, na espécie, foi atingido, em virtude da conduta da 

reclamada, um dos direitos da personalidade da autora, tendo ocorrido o 

sofrimento humano que rende ensejo à obrigação de indenizar. Por fim, o 

sentimento a auto-estima também é merecedor de tutela jurídica. Portanto, 

não restam dúvidas acerca da existência da dor moral suportada pelo 

reclamante. Quanto ao precium doloris, não vislumbro tamanho prejuízo 

suportado a ponto de acarretar o pleiteado. Neste diapasão a lei não prevê 

padrão para aferição do valor indenizatório na hipótese de ressarcimento 

por abalo de crédito, senão o genérico para os casos de prática de ilícito. 

Em tal ocorrendo, deve-se tocar ao arbitramento cabível segundo o que 

dispõe o artigo 946 do Código Civil. Assim comprovado o abalo de crédito 

suportado pelo autor, valendo-se dos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade, sem olvidar a condição econômica da requerente e do 

requerido, arbitro a indenização por danos morais em R$ 3.000,00 (três mil 

reais), levando-se em conta a extensão do dano e as condições 

financeiras das partes. Nesse sentido, o Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de São Paulo pacificou a matéria: “O arbitramento do dano fica ao 

inteiro arbítrio do Juiz que, não obstante, em cada caso, deve atender a 

repercussão econômica dele, a dor experimentada pela vítima e ao grau 

de dolo ou culpa do ofendido” (RT 717/126). A propósito, tal valor se 

encontra pautado na razoabilidade uma vez que em outro Estado da 

Federação a requerida continuou a manter a conduta ilícita sem se 

preocupar com o interesse social da norma e a paz social. Ademais, 

mostra-se justo porquanto atende o caráter repressivo da fixação 

indenizatória já que inibirá de cometer outros ilícitos perpetrados na mesma 

forma praticada. Ante ao exposto, com fulcro no art. 487, I, do CPC, rejeito 

a preliminar arguida, e no mérito OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos 

pedidos formulados pelo Reclamante em desfavor da Reclamada para: I) 

CONDENAR a Reclamada ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a 

título de danos morais corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir da 

presente data mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados 

deste arbitramento. II) Oficie-se o órgão de proteção ao crédito a fim de 

retirar o nome do autor nos órgãos que procedeu a inclusão referente a 

dívida em questão. Sem custas processuais e sem honorários 

advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 

9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao 

arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o presente PROJETO DE 

SENTENÇA à apreciação do Senhor Juiz de Direito do Juizado Especial, 

para fins de homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. 

J a q u e l i n e  S a n t o s  D a m a c e n o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________ Vistos, 

etc. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de decisão elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), na forma do art. 40 

da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Preclusa a via recursal, arquive-se com as 

baixas necessárias. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001585-33.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

IVANILDO LAURENTINO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IDERLOM ROCHA CARAPIA FILHO OAB - MT24446/O (ADVOGADO(A))

TAMIRES PAULA COSTA LEITE OAB - MT21419/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001585-33.2018.8.11.0010. REQUERENTE: IVANILDO LAURENTINO DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL 

HONDA LTDA VISTOS, ETC... DISPENSADO O RELATORIO DECIDO As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 

2º e art. 38 da Lei n° 9.099/95 c.c art. 1.046, § 2º e § 4º, do CPC c.c 

Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Desta forma, atrelado às 

orientações supra, passo a proferir a sentença. OPINO pela 

HOMOLOGAÇÃO do pedido de desistência da reclamação formulado pela 

reclamante em petição de movimentação Id nº. 14188913, para os fins do 

artigo 200, parágrafo único do Código de Processo Civil de 2015. 

Considerando que nos termos do enunciado 90 do FONAJE “a desistência 

da autora, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará na extinção 

do processo sem julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em 

audiência de instrução e julgamento”, OPINO pela EXTINÇÃO da presente 

reclamação SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 485, 

VIII do Código de Processo Civil de 2015, promovendo, desde já, o seu 

imediato arquivamento. Submeto o presente PROJETO DE SENTENÇA à 

apreciação do Senhor Juiz de Direito do Juizado Especial, para fins de 

homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Jaqueline 

S a n t o s  D a m a c e n o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________ Vistos, 

etc. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de decisão elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), na forma do art. 40 

da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Preclusa a via recursal, arquive-se com as 

baixas necessárias. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000063-68.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WELLINGTON HENRIQUE GOMES DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000063-68.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: WELLINGTON HENRIQUE 

GOMES DOS SANTOS EXECUTADO: NOVO MUNDO MOVEIS E 

UTILIDADES LTDA Vistos, etc. Não promovida execução de sentença, 

arquive-se imediatamente. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001537-74.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO ALVES DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1001537-74.2018.8.11.0010. REQUERENTE: CICERO ALVES DE 

CARVALHO REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. VISTOS, ETC... 

DISPENSADO O RELATORIO DECIDO As sentenças nos Juizados 

Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38 da Lei n° 

9.099/95 c.c art. 1.046, § 2º e § 4º, do CPC c.c Enunciados nº 161 e 162 

do FONAJE. Desta forma, atrelado às orientações supra, passo a proferir 

a sentença. OPINO pela HOMOLOGAÇÃO do pedido de desistência da 

reclamação formulado pela reclamante em petição de movimentação Id nº. 

15126710, para os fins do artigo 200, parágrafo único do Código de 

Processo Civil de 2015. Considerando que nos termos do enunciado 90 do 

FONAJE “a desistência da autora, mesmo sem a anuência do réu já citado, 

implicará na extinção do processo sem julgamento do mérito, ainda que tal 

ato se dê em audiência de instrução e julgamento”, OPINO pela EXTINÇÃO 

da presente reclamação SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento 

no artigo 485, VIII do Código de Processo Civil de 2015, promovendo, 

desde já, o seu imediato arquivamento. Submeto o presente PROJETO DE 

SENTENÇA à apreciação do Senhor Juiz de Direito do Juizado Especial, 

para fins de homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. 

J a q u e l i n e  S a n t o s  D a m a c e n o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________ Vistos, 

etc. Conforme autoriza o art. 40 da Lei nº 9.099/95, antes de apreciar o 

projeto de sentença apresentado pela r. Juíza leiga, determino a intimação 

da parte reclamada a se manifestar, caso queira e no prazo de cinco dias, 

sobre o pedido de desistência. Decorrido o prazo sem resposta, tornem 

conclusos para homologação da minuta. De outro modo, caso a reclamada 

manifeste discordância à desistência, determino, desde já, sejam as 

partes intimadas a manifestar interesse na produção de outras provas, 
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justificando sua necessidade no prazo de cinco dias, sobe pena de 

indeferimento, mormente a oral em audiência, para averiguar a veracidade 

da assinatura nos documentos que acompanham a contestação. 

Intimem-se. Preclusa a via recursal, arquive-se com as baixas 

necessárias. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000744-72.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LEONILDE SANTOS DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOVEIS ROMERA LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE DA COSTA RIBEIRO OAB - PR20300 (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

da parte autora para que compareça nesta secretaria a fim de que retire a 

certidão de dívida. Posto isto encaminho os autos ao arquivo.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000930-32.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

NORTE SUL SEMENTES LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRASIELA ELISIANE GANZER OAB - MT0009899A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PATO BRANCO ALIMENTOS LTDA (EXECUTADO)

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

da parte autora para que compareça nesta secretaria a fim de que retire a 

certidão de dívida. Posto isto encaminho os autos ao arquivo.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003272-45.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ROMILDO MARTINS DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LANNING PIRES AMARAL OAB - MT20910/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1003272-45.2018.8.11.0010. REQUERENTE: ROMILDO MARTINS DE 

ALMEIDA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. 1. Depois de 

detido exame dos autos, chego à conclusão que procede a tutela de 

urgência para exclusão de inscrição do nome da parte reclamante dos 

cadastros de Órgãos de Proteção ao Crédito, notadamente, diante da 

documentação apresentada em harmonia com os argumentos levantados 

e a possibilidade de reversão dos efeitos da decisão a qualquer tempo. 

Outrossim, o perigo da situação ou risco ao resultado útil do processo se 

mostra evidente, pois, no caso, a parte requerente está a sofrer 

restrições em seu crédito, o que lhe trará diversos prejuízos, razões pela 

qual DEFIRO a medida liminar vindicada. Seja notificada a parte reclamada 

a não incluir o nome do autor junto às empresas de cobranças, Serasa, 

SPC-Serviço de Proteção ao Crédito e/ou qualquer órgão restritivo de 

crédito e/ou, caso a inscrição já tenha sido efetuada, seja dado baixa 

imediata na restrição, desde que tenha sido ocasionado em razão deste 

débito, até determinação judicial em contrário, sob pena de desobediência 

pelo não cumprimento. 2. Igualmente, no tocante ao pedido de inversão do 

ônus da prova, considerando a verossimilhança da alegação feita pela 

parte reclamante e sua hipossuficiência, declaro em seu favor invertido o 

ônus da prova neste feito, com fundamento no artigo 6.º, inciso VIII do 

Código de Defesa do Consumidor. 3. Sem prejuízo das providências supra, 

cite-se a requerida para os atos desta ação e, intime-a da presente 

decisão, a fim de que compareça à audiência de conciliação em data a ser 

designada pelo cartório, consignando que deverá ser assistida por 

advogado e oferecer defesa no prazo legal, sob pena de presumirem-se 

verdadeiros os fatos articulados na petição inicial. 4. Intime-se a parte 

requerente da presente decisão e para a audiência de conciliação a ser 

designada, consignando que o não comparecimento pessoal à audiência 

implicará na extinção e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso 

I, da Lei 9.099/95, com condenação nas custas processuais. 5. Tomem-se 

as demais providências de estilo. 6. Int. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos 

Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000144-85.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ILEONILSON RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ILEONILSON RODRIGUES OAB - MT0011602A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA JOSEFA ALVES DA SILVA E CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELISANGELA APARECIDA DA SILVA OAB - MT21753/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000144-85.2016.8.11.0010. REQUERENTE: ILEONILSON RODRIGUES 

REQUERIDO: MARIA JOSEFA ALVES DA SILVA E CIA LTDA - ME Vistos 

etc. Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 

9099/95. Trata-se de Execução proposta por ILEONILSON RODRIGUES em 

face de MARIA JOSEFA ALVES DA SILVA E CIA LTDA - ME. Analisando 

detidamente os autos, verifico que não houve sucesso nas tentativas de 

penhoras. Não se encontrou bens penhoráveis, nem há qualquer 

perspectiva positiva a respeito. Bem se vê, portanto, que se torna 

impossível a continuidade do presente feito, já que a inexistem bens da 

parte executada. Ademais, verifico que consta certificado nos presentes 

autos, dando conta de que a parte autora, embora ciente de que deveria 

dar impulso ao presente feito, mantém-se inerte a tal encargo processual, 

resta configurada, no caso em testilha, o seu desinteresse pelo 

prosseguimento da presente demanda judicial. DISPOSITIVO Ante o 

exposto, com fulcro no § 4º, art. 53, da Lei 9.099/95, julgo extinta a 

execução pela inexistência de bens penhoráveis. Defiro, desde já, a 

expedição de certidão de dívida para que, querendo, a parte credora 

possa buscar futura execução caso venha a ter conhecimento da 

existência de bens penhoráveis, ou se de seu interesse, proceder a 

negativação do devedor, sob a responsabilidade do exequente, nos 

termos do Enunciado 76 do FONAJE. Sem custas nem honorários, em 

conformidade com o art. 54 e art. 55, ambos da Lei 9.099/95. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO 

A L E X A N D R E  A L V E S  J u i z  L e i g o 

____________________________________________________ Vistos, 

etc. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de decisão elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), na forma do art. 40 

da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Preclusa a via recursal, arquive-se com as 

baixas necessárias. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000979-05.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO LOURENCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WENDELL PEREIRA DE MELO OAB - MT23910/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000979-05.2018.8.11.0010. REQUERENTE: ROGERIO LOURENCO 
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REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório, 

nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. DO JULGAMENTO ANTECIPADO 

DA LIDE Sem preliminares a serem superadas, analisando o processo, 

verifico que se encontra apto para julgamento, sendo desnecessária a 

produção de outras provas, uma vez que o ponto controvertido da 

presente seria facilmente esclarecido com a juntada do contrato e da 

fatura comprovante do débito.Trata-se de Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais. Alega o Autor ter 

sido surpreendido com uma negativação em seu nome oriunda da empresa 

Ré, no valor de R$ 77,44 (setenta e sete reais e quarenta e quatro 

centavos), cuja origem aduz desconhecer. Consequentemente, requer a 

declaração de inexistência do débito, bem como indenização pelos danos 

morais. Oportunizada a conciliação (id 14689605), as partes 

compareceram, porém optaram por não conciliarem. DA RELAÇÃO DE 

CONSUMO – DA INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO In casu, é oportuno 

esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, nos termos dos artigos 2º e 3º do CDC, devendo ser 

aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do 

Consumidor, inclusive a inversão do ônus da prova, preconizada no artigo 

6º, VIII. DA ANÁLISE DA RESPONSABILIDADE CIVIL Para que a Ré seja 

responsabilizada civilmente, faz-se necessária a presença de três 

requisitos basilares: Ato ilícito, dano e nexo de causalidade entre eles. 

Inobstante a inversão do ônus probatório, o Autor traz como comprovante 

de negativação, um extrato no qual consta a negativação objeto deste 

processo. A Ré, por sua vez, alega inexistência dos danos morais, bem 

como pontua a legitimidade da cobrança e da negativação, trazendo aos 

autos o Termo de Adesão a Produtos e Serviços – Pessoa Física e 

Proposta de Emissão de Cartão – Casas Bahia Visa (id 14165429), 

devidamente assinado pelo Autor e a fatura que gerou negativação 

questionada. Consequentemente, cumpriu o ônus probatório do artigo 373, 

II do CPC/15. Assim, tem-se que a negativação dos dados do Autor nos 

órgãos de proteção ao crédito, é fato incontroverso nos autos, mas 

representa um exercício regular de direito por parte da Ré, nos termos do 

artigo 188, I do C.C. Dessa forma, entendo que restou comprovada a 

existência da relação jurídica entre as partes e que de fato, o Autor 

contratou os serviços da Ré, sendo a negativação devida, principalmente 

quando o Autor não demonstrou o pagamento do valor negativado. 

Consequentemente, pelo conjunto probatório, tem-se que a Ré apresentou 

argumentos que desconstituem, modificam e extinguem o direito pleiteado 

pelo Autor. E é nesse sentido que tem decidido a jurisprudência pátria: 

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE 

DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIVIDA 

EXISTENTE. DEMONSTRADA A RELAÇÃO CONTRATUAL E A EXISTÊNCIA 

DE FATURAS VENCIDAS. PAGAMENTO NÃO COMPROVADO. EXERCÍCIO 

REGULAR DE UM DIREITO. DANO MORAL INOCORRENTE. SENTENÇA 

MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO. 

(FRANCO, Luís Francisco. Recurso inominado n. 71005748660. J. em 07 

Abr. 2016. Disp. em www.tjrs.jus.br. Acesso em 04 Out. 2017.) Nesse 

peculiar, entendo que o negócio jurídico firmado envolve agentes capazes, 

objeto lícito e forma prescrita ou não defesa em lei, sendo válido nos 

termos do artigo 104 do C.C. Dessa feita, não há subsídios para que haja o 

cancelamento do contrato, razão pela qual, OPINO por julgar 

improcedentes os pedidos da parte reclamante quanto à declaração de 

inexistência de débito e indenização por danos morais. DA LITIGÂNCIA DE 

MÁ FÉ Importa-nos observar, por fim, que resta clara a alteração dos 

fatos, já que o Autor tenta indicar a inexistência da relação jurídica e 

débito devidamente comprovados nos presentes autos, tornando-se a 

condenação em litigância de má-fé medida necessária, consoante 

autorizado pelo artigo 80 do CPC/15. Isso posto, após a análise dos fatos 

pela ótica de ambas as partes, nos termos da fundamentação supra: NO 

MÉRITO: OPINO por reconhecer a relação de consumo, nos termos dos 

artigos 2º e 3º do CDC, e por deferir a inversão do ônus da prova em 

favor do Autor, consoante preconizado no artigo 6º, VIII. OPINO pela 

IMPROCEDENCIA dos pedidos formulados na inicial quanto à anulação de 

negócio jurídico e declaração de inexistência dos débitos ora discutidos, 

nos termos do artigo 487, I do CPC/15. Em consequência, OPINO pela 

CONDENAÇÃO do Autor por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, 

incisos II e III, do CPC/15, fixando, em seu desfavor, multa de 5% sob o 

valor atribuído à causa, consoante art. 81, caput do CPC. OPINO, ainda, 

por CONDENÁ-LO ao pagamento das custas processuais, conforme o art. 

949, III da CNGC (Seção 9), bem como ao pagamento de honorários 

advocatícios, que arbitro em R$ 500,00 (quinhentos reais). Sobre os 

valores aqui fixados incidem juros de 1% ao mês e correção monetária 

pelo INPC, contados da publicação desta sentença. À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do 2º Juizado para apreciação e 

homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes, através de seus patronos. Ellen Adriane Souza 

C l e m e n t i n o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________ Vistos, 

etc. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de decisão elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), na forma do art. 40 

da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Preclusa a via recursal, arquive-se com as 

baixas necessárias. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000527-92.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SILMARA ELLEN DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000527-92.2018.8.11.0010. REQUERENTE: SILMARA ELLEN DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do 

art. 38 da Lei n. 9.099/95. DA ANÁLISE DAS PRELIMINARES DA 

PRELIMINAR DE JUNTADA DE COMPROVANTE ORIGINAL DE 

NEGATIVAÇÃO Antes de adentrar ao mérito da contenda, importante 

consignar que a Ré pleiteou a intimação da parte Autora para a juntada de 

comprovante original de negativação. Nesses peculiares, entendo que o 

extrato do SPC, apresentado à inicial, é hábil à demonstrar a negativação, 

não sendo necessária juntada de documento complementar, razão pela 

qual OPINO por indeferir o pedido da Ré nesse sentido. DO JULGAMENTO 

ANTECIPADO DA LIDE Superada a preliminar, analisando o processo, 

verifico que se encontra apto para julgamento, sendo desnecessária a 

produção de outras provas, uma vez que o ponto controvertido da 

presente seria facilmente esclarecido com a juntada do contrato e da 

fatura comprovante do débito. Trata-se de Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais. Alega a Autora 

ter sido surpreendida com uma negativação em seu nome oriunda da 

empresa Ré, no valor de R$ 110,10 (cento e dez reais e dez centavos), 

cuja origem aduz desconhecer. Consequentemente, requer a declaração 

de inexistência do débito, bem como indenização pelos danos morais. 

Oportunizada a conciliação (id 14689661), as partes compareceram, 

porém optaram por não conciliarem. DA RELAÇÃO DE CONSUMO – DA 

INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO In casu, é oportuno esclarecer que a 

relação travada entre as partes é de natureza consumerista, nos termos 

dos artigos 2º e 3º do CDC, devendo ser aplicado ao caso os ditames 

contidos no Código de Defesa do Consumidor, inclusive a inversão do 

ônus da prova, preconizada no artigo 6º, VIII. DA ANÁLISE DA 

RESPONSABILIDADE CIVIL Para que a Ré seja responsabilizada civilmente, 

faz-se necessária a presença de três requisitos basilares: Ato ilícito, dano 

e nexo de causalidade entre eles. Inobstante a inversão do ônus 

probatório, o Autor traz como comprovante de negativação, um extrato no 

qual consta a negativação objeto deste processo. Em exame do conjunto 

fático provatório disponível nos autos, mormente quanto ao áudio de 

ligação telefônica de atendimento em call center, juntado na id 14274693, 

nota-se que a parte promovente confirmou a contratação do plano 

controle oferecido pela parte promovida. Ademais, não há nos autos prova 

de fato impeditivo, modificativo o extintivo do referido crédito (art. 373, 

inciso II, do CPC), situação em que evidencia a sua legitimidade e que não 

há conduta ilícita por parte da empresa promovida. Destaca-se também 

que, embora não tenha sido produzida perícia fonética para comprovar a 

autenticidade da voz da parte promovente, no caso em exame, 

considera-se como autentica a referida gravação, pois, ouvindo o referido 

áudio, nota-se que foram identificados dados da parte promovente (nome 

completo: Silmara Ellen de Oliveira, CPF: 048.265.931-98, data de 

nascimento 22/12/1992, endereço: Rua Juruce, nº 206, Bairro São 

Sebastião, Jaciara-MT, nome da mãe: Sebastiana de Oliveira) 
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evidenciando a contratação. Relevante consignar também que a gravação 

telefônica não agride o direito à inviolabilidade e sigilo das comunicações 

telefônicas (art. 5º, inciso XII, CF), visto que se trata de gravação 

realizada por um dos interlocutores. Neste sentido: REGIMENTAL. 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCUSSÃO. GRAVAÇÃO 

TELEFÔNICA REALIZADA POR UM DOS INTERLOCUTORES. ILICITUDE. 

AFASTAMENTO. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DO 

CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 

7/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE SUSTENTAÇÃO ORAL. CERCEAMENTO DE 

DEFESA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ÓBICE DA SÚMULA 

211/STJ. RECURSO IMPROVIDO. 1. É lícita a gravação telefônica realizada 

por um dos interlocutores, ainda que sem o consentimento do outro, sendo 

apta sua utilização no convencimento do juiz sentenciante. (...) (STJ AgRg 

no AREsp 721.244/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, 

julgado em 01/06/2017, DJe 07/06/2017) Diante do contexto comprobatório 

dos autos, reconheço a existência do crédito em favor da parte promovida 

e, consequentemente, a cobrança é legítima e não há conduta ilícita 

praticada. Assim, tem-se que a negativação dos dados do Autor nos 

órgãos de proteção ao crédito, é fato incontroverso nos autos, mas 

representa um exercício regular de direito por parte da Ré, nos termos do 

artigo 188, I do C.C. Dessa forma, entendo que restou comprovada a 

existência da relação jurídica entre as partes e que de fato, a parte Autora 

contratou os serviços da Ré, sendo a negativação devida, principalmente 

quando o Autor não demonstrou o pagamento do valor negativado. 

Consequentemente, pelo conjunto probatório, tem-se que a Ré apresentou 

argumentos que desconstituem, modificam e extinguem o direito pleiteado 

pelo Autor. E é nesse sentido que tem decidido a jurisprudência pátria: 

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE 

DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIVIDA 

EXISTENTE. DEMONSTRADA A RELAÇÃO CONTRATUAL E A EXISTÊNCIA 

DE FATURAS VENCIDAS. PAGAMENTO NÃO COMPROVADO. EXERCÍCIO 

REGULAR DE UM DIREITO. DANO MORAL INOCORRENTE. SENTENÇA 

MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO. 

(FRANCO, Luís Francisco. Recurso inominado n. 71005748660. J. em 07 

Abr. 2016. Disp. em www.tjrs.jus.br. Acesso em 04 Out. 2017.) Nesse 

peculiar, entendo que o negócio jurídico firmado envolve agentes capazes, 

objeto lícito e forma prescrita ou não defesa em lei, sendo válido nos 

termos do artigo 104 do C.C. Dessa feita, não há subsídios para que haja o 

cancelamento do contrato, razão pela qual, OPINO por julgar 

improcedentes os pedidos da parte reclamante quanto à declaração de 

inexistência de débito e indenização por danos morais. DA LITIGÂNCIA DE 

MÁ FÉ Importa-nos observar, por fim, que resta clara a alteração dos 

fatos, já que a Autora tenta indicar a inexistência da relação jurídica e 

débito devidamente comprovados nos presentes autos, tornando-se a 

condenação em litigância de má-fé medida necessária, consoante 

autorizado pelo artigo 80 do CPC/15. DA ANÁLISE DO PEDIDO 

CONTRAPOSTO Em relação ao pedido contraposto formulado pela Ré, 

OPINO pelo seu acolhimento parcial, nos termos do artigo 31 da Lei nº 

9.099/95. No entanto, para fins de valor do pedido contraposto, deve-se 

levar em conta apenas o valor aqui discutido, o montante de R$ 110,10 

(cento e dez reais e dez centavos). Isso posto, após a análise dos fatos 

pela ótica de ambas as partes, nos termos da fundamentação supra: 

OPINO por indeferir a preliminar arguida. NO MÉRITO: OPINO por 

reconhecer a relação de consumo, nos termos dos artigos 2º e 3º do 

CDC, e por deferir a inversão do ônus da prova em favor da Autora, 

consoante preconizado no artigo 6º, VIII. OPINO pela IMPROCEDENCIA dos 

pedidos formulados na inicial quanto à anulação de negócio jurídico e 

declaração de inexistência dos débitos ora discutidos, nos termos do 

artigo 487, I do CPC/15. Em consequência, OPINO pela CONDENAÇÃO da 

parte Autora por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, incisos II e III, 

do CPC/15, fixando, em seu desfavor, multa de 5% sob o valor atribuído à 

causa, consoante art. 81, caput do CPC. OPINO por julgar PROCEDENTE O 

PEDIDO CONTRAPOSTO, para CONDENAR a parte Autora a pagar à Ré o 

valor de R$ 110,10 (cento e dez reais e dez centavos), acrescidos de 

juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação, e corrigido 

monetariamente pelo INPC a partir do vencimento do débito, com fulcro no 

art. 31 da Lei nº. 9.099/95. OPINO, ainda, por CONDENÁ-LO ao pagamento 

das custas processuais, conforme o art. 949, III da CNGC (Seção 9), bem 

como ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em R$ 500,00 

(quinhentos reais). Sobre os valores aqui fixados incidem juros de 1% ao 

mês e correção monetária pelo INPC, contados da publicação desta 

sentença. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 2º Juizado 

para apreciação e homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 

9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. 

E l l e n  A d r i a n e  S o u z a  C l e m e n t i n o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________ Vistos, 

etc. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de decisão elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), na forma do art. 40 

da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Preclusa a via recursal, arquive-se com as 

baixas necessárias. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000997-26.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DIAS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO MASSARIOL CARDOSO OAB - MT22308/O (ADVOGADO(A))

JOSE NICEIO FIGUEIREDO CARDOSO OAB - MT3188/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000997-26.2018.8.11.0010. REQUERENTE: MARIA JOSE DIAS DOS 

SANTOS. REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. PRELIMINAR. 

INCOMPETÊNCIA EM RAZÃO DA COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. 

Considerando que a atividade jurisdicional é distribuída entre os 

integrantes do Poder Judiciário por meio da competência, cabe a cada juiz 

processar e julgar apenas demandas atinentes à parcela da jurisdição a 

ele outorgada por lei e pelas normas de organização judiciária, ressalvado 

as partes o direito de instituir juízo arbitral (art. 42 e 44 do CPC). Nos 

termos do artigo 3º da Lei 9099/95, o Juizado Especial Cível é competente 

para processar e julgar causas cíveis de menor complexidade. Em relação 

ao conceito de menor complexidade, o enunciado 54 do Fórum Nacional de 

Juizados Especiais estabelece que este leva em consideração o objeto da 

prova e não o direito material discutido: ENUNCIADO 54 – A menor 

complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo 

objeto da prova e não em face do direito material. Mesma exegese é 

extraída da jurisprudência do STJ: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE 

SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. 

NECESSIDADE DE PERÍCIA. (...) 1. Na Lei 9.099/95 não há dispositivo que 

permita inferir que a complexidade da causa – e, por conseguinte, a 

competência do Juizado Especial Cível – esteja relacionada à necessidade 

ou não de realização de perícia. 2. A autonomia dos Juizados Especiais 

não prevalece em relação às decisões acerca de sua própria competência 

para conhecer das causas que lhe são submetidas, ficando esse controle 

submetido aos Tribunais de Justiça, via mandado de segurança. 

Inaplicabilidade da Súmula 376/STJ. 3. O art. 3º da Lei 9.099/95 adota dois 

critérios distintos – quantitativo (valor econômico da pretensão) e 

qualitativo (matéria envolvida) – para definir o que são “causas cíveis de 

menor complexidade”. Exige-se a presença de apenas um desses 

requisitos e não a sua cumulação, salvo na hipótese do art. 3º, IV, da Lei 

9.099/95. Assim, em regra, o limite de 40 salários mínimos não se aplica 

quando a competência dos Juizados Especiais Cíveis é fixada com base 

na matéria. (...) (STJ RMS 30170/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 05/10/2010, DJe 13/10/2010) Assim sendo, 

os Juizados Especiais Cíveis não são competentes para processar e 

julgar causas em que for necessária a produção de prova pericial. Em 

análise dos autos, no caso concreto, não é necessária a produção da 

prova pericial grafotécnica para apurar se a rubrica constante no contrato 

foi efetivamente assinada pela parte promovente, visto que o suposto 

contrato não foi apresentado nos autos para viabilizar a perícia postulada. 

No caso concreto, por não ser necessária a produção de prova pericial, 

não se trata de matéria complexa e, consequentemente, este juízo é 

competente para processar e julgar a presente demanda. I. DO 

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE Superada preliminar suscitada pela 

Ré, no MÉRITO, compulsando o processo, verifico que se encontra apto 

para julgamento, sendo desnecessária a produção de outras provas para 
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o convencimento motivado do artigo 371 CPC/15. Passo ao julgamento 

antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC/15. Trata-se de Ação 

declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais. 

Alega a Autora que teve seu nome negativado indevidamente pela 

empresa Ré, no valor de R$ 3.455,41 (três mil e quatrocentos e cinquenta 

e cinco reais e quarenta e um centavos), apesar de desconhecer a origem 

do débito. Oportunizada a conciliação, as partes compareceram à 

audiência, mas optaram por prosseguir com a demanda. (id 14429278) A 

Ré, em defesa tempestiva (id 14207742), defende a legitimidade da 

negativação, classificando-a como exercício legal do direito, em razão da 

existência de uma cessão de crédito oriunda da CAIXA ECONÔMICA 

FEDERAL. DA RELAÇÃO DE CONSUMO – DA INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA In casu, é oportuno esclarecer que a relação travada entre as 

partes é de natureza consumerista, nos termos do artigo 17 do Código de 

Defesa do Consumidor, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos 

no aludido diploma, inclusive com relação ao ônus da prova, cuja inversão 

OPINO por deferir nesta oportunidade, nos termos do artigo 6º, VIII. DA 

RESPONSABILIDADE CIVIL Para que a Ré seja responsabilizada civilmente, 

faz-se necessário a presença de três requisitos basilares: Ato ilícito, nexo 

causal e dano. Pois bem. Apesar da inversão do ônus da prova, 

consigna-se que a Ré, em sua defesa, não trouxe qualquer documentação 

que atestasse a idoneidade da negativação e da cobrança, ou que existe 

a relação jurídica entre as partes, mas, apenas seus documentos 

representativos. Assim, tem-se que a negativação indevida dos dados da 

Autora nos órgãos de proteção ao crédito, à época da distribuição da 

ação, é fato incontroverso nos autos, consoante documento trazido por si 

em sua inicial, mas não há qualquer subsídio apresentado pela Ré, que 

demonstre a sua legitimidade. Ora, se a Ré afirma a existência de uma 

cessão, deveria ter apresentado aos autos o documento que assim 

comprovasse, consoante exige o artigo 373, II do CPC/15. Ademais, se 

houve, efetivamente, a cessão, a Ré não demonstrou observar os seus 

requisitos, em especial o artigo 290 do C.C., que exige a notificação do 

devedor em relação à cessão, para que a mesma tenha eficácia. Logo, na 

esfera da responsabilidade civil, a Ré não demonstrou fato impeditivo, 

desconstitutivo ou modificativo aos argumentos da Autora, que lhe desse 

o direito de ensejar a cobrança ou seu apontamento em órgão de proteção 

ao crédito, restando configurado o ato ilícito, nos termos do artigo 186 e 

927 do C.C., sendo o nexo causal a própria negativação indevida, pois, 

não fosse a negativação, os danos não teriam se configurado. Assim, 

OPINO por DECLARAR a inexistência do débito no montante de R$ 

3.455,41 (três mil e quatrocentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e 

um centavos), que subsidiou a negativação indevida lançada em 

15/02/2017, e, consequentemente, declarar nula qualquer cobrança 

relativa aos presentes fatos. Consequentemente, OPINO por condenar a 

Ré à abster-se de efetuar qualquer cobrança com os mesmos subsídios, 

sob pena de multa fixa, que arbitro em R$ 1.000,00 (um mil reais). DA 

ANÁLISE DOS DANOS DE ORDEM MORAL No que concerne aos danos 

morais, os fatos relatados são suficientes a ensejar a exacerbação dos 

sentimentos do homem médio, acarretando à Ré a obrigação de indenizar 

o consumidor pelo abalo moral sofrido, o qual OPINO por reconhecê-lo na 

modalidade in re ipsa. Ora, há evidente violação da boa-fé contratual e 

indevida exposição da Autora a sentimentos como insegurança jurídica e 

revolta, ao ver seu nome exposto à negativação infundada, demonstrando 

a clara negligência da Ré, e sua falha na prestação do serviço. Assim 

aduz a jurisprudência: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. 

AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA. PRELIMINAR DE 

ILEGITMIDADE PASSIVA DO BANCO RÉU AFASTADA. BANCO QUE FOI 

AUTOR DA INSCRIÇÃO EM NOME DO DEMANDANTE. INSCRIÇÃO 

INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA 

MANTIDA. (FRANCO, Luís Francisco. Recurso inominado n. 71007273493. 

J. em 23 Nov. 2017. Disp. em www.tjrs.jus.br. Acesso em 03 Jan. 2018.) 

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE 

DÉBITO CC INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA – NEGATIVAÇÃO DE NOME PERANTE OS ÓRGÃOS 

RESTRITIVOS DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM 

DOS DÉBITOS, POR PARTE DA FORNECEDORA E DA CESSIONÁRIA DO 

CRÉDITO –DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E RETIRADA DA 

ANOTAÇÃO DESTE DOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO – 

DANOS MORAIS CONFIGURADOS, DIANTE DA NEGATIVAÇÃO INDEVIDA 

– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. (JUSTO, Ricardo 

Pimenta. Recurso inominado n. 0026340-74.2011.8.26.0590. J. em 25 Ago. 

2017. Disp. em www.tjsp.jus.br. Acesso em 12 Fev. 2018.) DANO MORAL 

Negativação do nome da recorrida, sem justa razão Inexistência de 

relação jurídica que desse lastro à conduta - Dano moral configurado - 

Manutenção da r. sentença de primeiro grau que arbitrou a indenização no 

valor de R$12.000,00. (VILLAR, Claudio Teixeira. Recurso inominado 

3004013-64.2013.8.26.0477. J. em 24 Abr. 2015. Disp. em 

www.tjsp.jus.br. Acesso em 24 Ago. 2017.) E, apesar da Ré pleitear pela 

incidência da Súmula 385 do STJ, não há nos autos qualquer comprovante 

de restrição prévia que assim justifique, mas apontamentos posteriores ao 

que está sendo discutido, razão pela qual OPINO por indeferir o aludido 

pedido. No que tange à quantificação do dano moral, insta ressaltar que 

não há critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento 

incumbindo ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às 

peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. Deve-se apurar um montante equilibrado que sirva como 

desestímulo para a repetição do fato danoso, e represente à vítima uma 

compensação financeira que, de alguma forma, amenize o seu sofrimento 

injustamente suportado, levando em consideração, dentre outros, a 

situação econômica das partes, a intensidade do sofrimento, a gravidade 

e grau de culpa da Ré, bem como as circunstancias que envolveram os 

fatos, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a 

vítima e produza impacto bastante no causador do mal. Assim, sopesando 

os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os critérios 

comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e 

razoável a condenação da Ré ao pagamento da importância de R$ 

4.000,00 (quatro mil reais), como medida de caráter pedagógico. Assim, 

pelo exposto e fundamentado, após a análise dos argumentos e provas 

colacionados por ambas partes: OPINO pelo indeferimento da preliminar 

arguida pela Ré. NO MÉRITO: OPINO pela PROCEDÊNCIA PARCIAL dos 

pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I do CPC/15, para DECLARAR a 

inexistência do débito no montante de R$ 3.455,41 (três mil e quatrocentos 

e cinquenta e cinco reais e quarenta e um centavos), que subsidiou a 

negativação indevida lançada em 15/02/2017, e, consequentemente, 

declarar nula qualquer cobrança relativa aos presentes fatos. OPINO por 

condenar a Ré à abster-se de efetuar qualquer cobrança com os mesmos 

subsídios, sob pena de multa fixa, que arbitro em R$ 1.000,00 (um mil 

reais). No que concerne aos danos morais, OPINO por reconhecê-lo na 

modalidade in re ipsa, e por condenar a Ré à ressarci-lo ao Autor no valor 

justo e razoável que OPINO por arbitrar na proporção de R$ 4.000,00 

(quatro mil reais), como medida de caráter pedagógico, corrigidos 

monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os 

juros de mora incidem desde o evento danoso e a correção monetária a 

partir desta data. Por fim, OPINO por indeferir o pedido de incidência da 

súmula n. 385 do STJ, formulado pela Ré. Sem custas processuais e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito para 

apreciação e homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. 

Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. Ellen Adriane 

S o u z a  C l e m e n t i n o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________ Vistos, 

etc. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de decisão elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), na forma do art. 40 

da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Preclusa a via recursal, arquive-se com as 

baixas necessárias. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito
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SOUZA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. DA ANÁLISE DA PRELIMINAR DA 

PRELIMINAR DE JUNTADA DE COMPROVANTE ORIGINAL DE 

NEGATIVAÇÃO Antes de adentrar ao mérito da contenda, importante 

consignar que a Ré pleiteou a intimação do Autor para a juntada de 

comprovante original de negativação. Nesses peculiares, entendo que o 

extrato do SPC, apresentado à inicial, é hábil à demonstrar a negativação, 

não sendo necessária juntada de documento complementar, razão pela 

qual OPINO por indeferir o pedido da Ré nesse sentido. DO JULGAMENTO 

ANTECIPADO DA LIDE Superada a preliminar, analisando o processo, 

verifico que se encontra apto para julgamento, sendo desnecessária a 

produção de outras provas, uma vez que o ponto controvertido da 

presente seria facilmente esclarecido com a juntada do contrato e da 

fatura comprovante do débito. Trata-se de Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais. Alega o Autor ter 

sido surpreendido com uma negativação em seu nome oriunda da empresa 

Ré, no valor de R$ 166,32 (cento e sessenta e seis reais e trinta e dois 

centavos), cuja origem aduz desconhecer. Consequentemente, requer a 

declaração de inexistência do débito, bem como indenização pelos danos 

morais. Oportunizada a conciliação (id 14691176), as partes 

compareceram, porém optaram por não conciliarem. DA RELAÇÃO DE 

CONSUMO – DA INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO No caso, é oportuno 

esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no 

Código de Defesa do Consumidor, inclusive com relação ao ônus da 

prova, cuja inversão OPINO por deferir nesta oportunidade, nos termos do 

artigo 17 do CDC. DA ANÁLISE DA RESPONSABILIDADE CIVIL Pela 

logística da responsabilidade civil, para que haja a condenação, faz-se 

necessário a presença de três requisitos basilares: Ato ilícito, dano e nexo 

de causalidade entre eles. No caso em tela, tem-se que a Ré, na 

oportunidade defensiva, não logrou êxito em demonstrar a existência do 

débito específico que originou a negativação. Veja que o ponto 

controvertido da presente ação diz respeito ao débito de R$ 166,32 (cento 

e sessenta e seis reais e trinta e dois centavos), que a parte reclamante 

alega desconhecer. Para que o Réu seja responsabilizado civilmente, 

faz-se necessário três requisitos: Ato ilícito, dano e nexo causal. 

Analisando os autos verifica-se que o Réu na contestação protocolada à 

id 14273754, trouxe uma série de documentos unilaterais, mas não 

acostou aos autos o contrato propriamente dito, com a assinatura do 

Autor, sequer documentos que demonstrasse, especificamente, o débito 

aqui discutido. Assim, não se reconhece eventual exercício regular de 

direito por parte do Réu, sequer atitudes transparentes na relação com o 

consumidor, demonstrando, portanto, flagrante falha na prestação de 

serviço. Comportamento que, por si só, fere a própria política nacional da 

relação de consumo, nos termos do artigo 4º do CDC. Consequentemente, 

verifica-se o ato ilícito do Réu, na negligência no lidar com o consumidor, 

seja por cobrar débitos sem demonstrar a origem, seja por negativar 

indevidamente o nome do Autor. E é exatamente nessas condutas que se 

concretiza a falha na prestação do serviço pelo Réu, que autoriza a 

responsabilidade objetiva do artigo 14 do CDC. E, nesse sentido, caberia 

ao Réu provar, nos termos do artigo 14, §3º do CDC, que não houve o 

dano relacionado ao serviço prestado, ou, ainda, culpa exclusiva do 

consumidor ou terceiro, o que não se vê no caso em comento, no qual o 

conjunto probatório que se firmou, faz com que se revista de 

verossimilhança a alegação da parte Autora, rendendo ensejo ao 

acolhimento da pretensão esboçada na peça inicial, vez que presente o 

nexo causal que une as condutas do Réu com os danos sofridos pelo 

Autor, ou seja “o vínculo, a ligação ou relação de causa e efeito entre a 

conduta e o resultado.” (CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de 

responsabilidade civil. 6. ed. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 71.) Assim, de 

fato, OPINO por reconhecer que houve falha na prestação do serviço pelo 

Réu ao permitir que terceiros firmassem contrato em nome do Autor, sem, 

contudo, propiciar-lhe a segurança necessária, e, ainda, não 

apresentando nenhuma conduta hábil a mitigar os danos causados, 

insistindo na cobrança dos débitos, e na negativação indevida do nome da 

parte reclamante. Logo, na esfera da responsabilidade civil, restou 

configurado o ato ilícito, nos termos do artigo 186 e 927 do C.C., sendo o 

nexo causal a própria negativação indevida, razão pela qual OPINO por 

DECLARAR A INEXISTÉNCIA DO DÉBITO NO VALOR DE R$ 166,32 (cento 

e sessenta e seis reais e trinta e dois centavos), bem como a nulidade de 

qualquer cobrança sob o mesmo subsídio, sob pena de multa fixa de R$ 

1.000,00 (um mil reais). No que concerne aos danos morais, os fatos 

relatados são suficientes a ensejar a exacerbação dos sentimentos do 

homem médio, acarretando ao Réu a obrigação de indenizar o consumidor 

pelo abalo moral sofrido, o qual OPINO por reconhecê-lo na modalidade in 

re ipsa. Ora, há evidente violação da boa-fé contratual e indevida 

exposição do Autor a sentimentos como insegurança jurídica e revolta, ao 

ver seu nome exposto à negativações infundadas, demonstrando a clara 

negligência da Ré, e sua falha na prestação do serviço. Assim aduz a 

jurisprudência: RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO - 

ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO REFERENTE AOS CONTRATOS 

QUE GERARAM A INSCRIÇÃO - NÃO COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE 

DA COBRANÇA E INSCRIÇÃO - NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS 

DÉBITOS – INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - DANO MORAL 

CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO FIXADA DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS 

DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE -MANUTENÇÃO DA 

SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A inscrição indevida 

do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, é causa que enseja 

o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de 

dano moral in re ipsa e, portanto, dispensa a comprovação da extensão 

dos danos experimentados. Assim, restando comprovado nestes autos 

que a inscrição fora indevida, o dano moral resta configurado. 

Manutenção da sentença em todos os seus termos. Condenação da 

Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios. (PERUFO. 

Lucia. RI 456/2013. J. em 15 Out. 2013. Disp. Em www.tjmt.jus.br. Acesso 

em 17 Abr. 2017.) E, no caso, OPINO por afastar a incidência da súmula 

385 do STJ, uma vez que não vislumbro a existência de negativação 

anterior que a justifique. No que tange à quantificação do dano moral, insta 

ressaltar que não há critérios legais e pré-estabelecidos para o seu 

arbitramento incumbindo ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento 

às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. Deve-se apurar um montante equilibrado que sirva como 

desestímulo para a repetição do fato danoso, e represente à vítima uma 

compensação financeira que, de alguma forma, amenize o seu sofrimento 

injustamente suportado, levando em consideração, dentre outros, a 

situação econômica das partes, a intensidade do sofrimento, a gravidade 

e grau de culpa da Ré, bem como as circunstâncias que envolveram os 

fatos, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a 

vítima e produza impacto bastante no causador do mal. Assim, sopesando 

os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os critérios 

comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e 

razoável a condenação do Réu ao pagamento da importância de R$ 

4.000,00 (quatro mil reais), como medida de caráter pedagógico. 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. A litigância de má-fé se caracteriza com a prática 

de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC acompanhada do 

elemento dolo. Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:I - 

deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato 

incontroverso;II - alterar a verdade dos fatos;III - usar do processo para 

conseguir objetivo ilegal;IV - opuser resistência injustificada ao andamento 

do processo;V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato 

do processo;VI - provocar incidente manifestamente infundado;VII - 

interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório. Em exame dos 

autos, não se vislumbra a ocorrência de qualquer hipótese tipificada e, 

muito menos, o caráter manifestamente infundado da parte promovente ou 

o seu dolo em obstar o normal trâmite do processo. Por esta razão, não 

merece acolhimento o pleito de litigância de má-fé. PEDIDO 

CONTRAPOSTO. Embora não seja admitida a reconvenção no rito dos 

Juizados Especiais Cíveis, nos termos do artigo 31 da Lei 9.099/95, é 

permitido à parte promovida formular na contestação pedido contraposto, 

desde que embasado nos mesmos fatos alegados pela parte promovente. 

Destaca-se ainda que, nos termos do Enunciado 31 do Fonaje, o pedido 

contraposto é admissível inclusive quando a parte promovida for pessoa 

jurídica. Neste sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBJETIVO DE 

REDISCUTIR MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS 

DO ART. 48 DA LEI 9099/95. POSSIBILIDADE DE PESSOA JURÍDICA 

FORMULAR PEDIDO CONTRAPOSTO NO JUIZADO ESPECIAL ENUNCIADO 

31 DO FONAJE. PRINCÍPIO DA CELERIDADE. EMBARGOS 

DECLARATÓRIOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 

71006086045, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Gisele Anne Vieira de Azambuja, Julgado em 03/06/2016) CONSUMIDOR. 

EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS 

QUO ANTE. PEDIDO CONTRAPOSTO. PESSOA JURÍDICA. ADMISSÍVEL. 
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DESCONTO INDEVIDO EM CONTRACHEQUE. REPETIÇÃO EM DOBRO. 

DANO MORAL. INCABÍVEL. 1.É admissível nos Juizados Especiais a 

propositura de pedido contraposto por pessoa jurídica, sem acesso aos 

Juizados (Enunciado nº 31 do FONAJE). (...) ( TJ-DF - Apelacao Civel do 

Juizado Especial : ACJ 20140910107318 DF 0010731-71.2014.8.07.0009) 

Em síntese, para que o pedido contraposto seja deferido, é necessário 

que a cobrança realizada pela parte promovida seja legítima, que o pedido 

esteja formulado com base nos mesmos fatos narrados na inicial e de 

forma líquida. Da análise do caso concreto, nota-se que a cobrança não é 

legítima, conforme explanado em tópicos anteriores. Por esta razão, o 

pedido contraposto deve ser indeferido. Isso posto, após analisar as 

versões fáticas e documentações trazidas por ambas as partes: OPINO 

por afastar a preliminar arguida. NO MÉRITO, OPINO por reconhecer a 

relação de consumo entre as partes, e por DEFERIR a inversão do ônus da 

prova em favor da parte Autora, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC. 

OPINO pela procedência parcial dos pedidos iniciais, nos termos do artigo 

487, I do CPC/15, reconhecendo a falha na prestação do serviço da Ré, 

para DECLARAR A INEXISTÉNCIA DO DÉBITO NO VALOR DE R$ 166,32 

(cento e sessenta e seis reais e trinta e dois centavos), bem como a 

nulidade de qualquer cobrança sob o mesmo subsídio, sob pena de multa 

fixa de R$ 1.000,00 (um mil reais). No que concerne aos danos morais, 

OPINO por reconhecê-lo na modalidade in re ipsa, e por condenar a Ré à 

ressarci-lo no valor justo e razoável que OPINO por arbitrar na proporção 

de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), como medida de caráter pedagógico, 

corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao 

mês. Os juros de mora incidem desde o evento danoso e a correção 

monetária a partir desta data. OPINO por indeferir o pedido formulado pela 

Ré quanto à incidência da Súmula nº 385 do STJ. Por fim, OPINO pelo 

indeferimento do pedido de condenação por litigância de má-fé e pedido 

contraposto pleiteados pela Ré. Sem custas processuais e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito para 

apreciação e homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. 

Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. Ellen Adriane 

S o u z a  C l e m e n t i n o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________ Vistos, 

etc. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de decisão elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), na forma do art. 40 

da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Preclusa a via recursal, arquive-se com as 

baixas necessárias. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001014-62.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO FRANCISCO PEREIRA REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0014232A 

(ADVOGADO(A))

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001014-62.2018.8.11.0010. REQUERENTE: APARECIDO FRANCISCO 

PEREIRA REIS REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da 

Lei n. 9.099/95. DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE Sem preliminares 

a serem superadas, analisando o processo, verifico que se encontra apto 

para julgamento, sendo desnecessária a produção de outras provas, uma 

vez que o ponto controvertido da presente seria facilmente esclarecido 

com a juntada do contrato e da fatura comprovante do débito. Trata-se de 

Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos 

Morais. Alega o Autor ter sido surpreendido com uma negativação em seu 

nome oriunda da empresa Ré, no valor de R$ 1.261,36 (hum mil e duzentos 

e sessenta e um reais e trinta e seis centavos), cuja origem aduz 

desconhecer. Consequentemente, requer a declaração de inexistência do 

débito, bem como indenização pelos danos morais. Oportunizada a 

conciliação (id 14691441), as partes compareceram, porém optaram por 

não conciliarem. DA RELAÇÃO DE CONSUMO – DA INVERSÃO DO ÔNUS 

PROBATÓRIO In casu, é oportuno esclarecer que a relação travada entre 

as partes é de natureza consumerista, nos termos dos artigos 2º e 3º do 

CDC, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de 

Defesa do Consumidor, inclusive a inversão do ônus da prova, 

preconizada no artigo 6º, VIII. DA ANÁLISE DA RESPONSABILIDADE CIVIL 

Para que a Ré seja responsabilizada civilmente, faz-se necessária a 

presença de três requisitos basilares: Ato ilícito, dano e nexo de 

causalidade entre eles. Inobstante a inversão do ônus probatório, o Autor 

traz como comprovante de negativação, um extrato no qual consta a 

negativação objeto deste processo. A Ré, por sua vez, alega inexistência 

dos danos morais, alegando que é cessionária de crédito do BANCO DO 

BRASIL e que o débito se trata de contratação do CARTÃO MÚLTIPLO 

OUROCARD BÁSICO ELO-BP, bem como pontua a legitimidade da 

cobrança e da negativação, trazendo aos autos o Termo de Cessão de 

Crédito realizado pelo BANCO DO BRASIL S/A para a reclamada e 

Proposta de Abertura de Conta-corrente/conta-poupança e outros 

produtos – Pessoa Física, devidamente assinado pelo Autor que gerou a 

negativação questionada. Consequentemente, cumpriu o ônus probatório 

do artigo 373, II do CPC/15. Assim, tem-se que a negativação dos dados 

do Autor nos órgãos de proteção ao crédito, é fato incontroverso nos 

autos, mas representa um exercício regular de direito por parte da Ré, nos 

termos do artigo 188, I do C.C. Dessa forma, entendo que restou 

comprovada a existência da relação jurídica entre as partes e que de fato, 

o Autor contratou os serviços da Ré, sendo a negativação devida, 

principalmente quando o Autor não demonstrou o pagamento do valor 

negativado. Consequentemente, pelo conjunto probatório, tem-se que a Ré 

apresentou argumentos que desconstituem, modificam e extinguem o 

direito pleiteado pelo Autor. E é nesse sentido que tem decidido a 

jurisprudência pátria: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE 

DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. DIVIDA EXISTENTE. DEMONSTRADA A RELAÇÃO CONTRATUAL 

E A EXISTÊNCIA DE FATURAS VENCIDAS. PAGAMENTO NÃO 

COMPROVADO. EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO. DANO MORAL 

INOCORRENTE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO. (FRANCO, Luís Francisco. 

Recurso inominado n. 71005748660. J. em 07 Abr. 2016. Disp. em 

www.tjrs.jus.br. Acesso em 04 Out. 2017.) Nesse peculiar, entendo que o 

negócio jurídico firmado envolve agentes capazes, objeto lícito e forma 

prescrita ou não defesa em lei, sendo válido nos termos do artigo 104 do 

C.C. Dessa feita, não há subsídios para que haja o cancelamento do 

contrato, razão pela qual, OPINO por julgar improcedentes os pedidos da 

parte reclamante quanto à declaração de inexistência de débito e 

indenização por danos morais. DA LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ Importa-nos 

observar, por fim, que resta clara a alteração dos fatos, já que o Autor 

tenta indicar a inexistência da relação jurídica e débito devidamente 

comprovados nos presentes autos, tornando-se a condenação em 

litigância de má-fé medida necessária, consoante autorizado pelo artigo 80 

do CPC/15. Isso posto, após a análise dos fatos pela ótica de ambas as 

partes, nos termos da fundamentação supra: NO MÉRITO: OPINO por 

reconhecer a relação de consumo, nos termos dos artigos 2º e 3º do 

CDC, e por deferir a inversão do ônus da prova em favor do Autor, 

consoante preconizado no artigo 6º, VIII. OPINO pela IMPROCEDENCIA dos 

pedidos formulados na inicial quanto à anulação de negócio jurídico e 

declaração de inexistência dos débitos ora discutidos, nos termos do 

artigo 487, I do CPC/15. Em consequência, OPINO pela CONDENAÇÃO do 

Autor por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, incisos II e III, do 

CPC/15, fixando, em seu desfavor, multa de 5% sob o valor atribuído à 

causa, consoante art. 81, caput do CPC. OPINO, ainda, por CONDENÁ-LO 

ao pagamento das custas processuais, conforme o art. 949, III da CNGC 

(Seção 9), bem como ao pagamento de honorários advocatícios, que 

arbitro em R$ 500,00 (quinhentos reais). Sobre os valores aqui fixados 

incidem juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, contados da 

publicação desta sentença. À consideração do Excelentíssimo Juiz de 

Direito para apreciação e homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 

9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. 

E l l e n  A d r i a n e  S o u z a  C l e m e n t i n o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________ Vistos, 

etc. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de decisão elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), na forma do art. 40 
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da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Preclusa a via recursal, arquive-se com as 

baixas necessárias. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001012-92.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO FRANCISCO PEREIRA REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0014232A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SA CREDITO IMOBILIARIO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001012-92.2018.8.11.0010. REQUERENTE: APARECIDO FRANCISCO 

PEREIRA REIS REQUERIDO: BRADESCO SA CREDITO IMOBILIARIO Vistos, 

etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. DA 

PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL: De início, tem-se que o Réu suscitou 

eventual inépcia da inicial, por entender irregularidades quanto ao 

endereço apresentado pelo Autor. O artigo 330, I do CPC/15, estabelece 

que a petição inicial será indeferida quando for inepta, ao passo que o §1º 

estabelece as hipóteses nas quais considera-se inepta a petição inicial. A 

eventual ausência de comprovante de endereço não está ali elencada. 

Ademais, o Autor juntou um comprovante de endereço em nome de sua 

genitora, o que se ratifica pela análise de seu documento pessoal. Assim, 

OPINO por rejeitar a aludida preliminar. Em análise do caso concreto, 

nota-se que o comprovante da existência de restritivo não é considerado 

documento imprescindível para o ajuizamento de ações judiciais, mas para 

comprovar a existência do direito material em favor da parte promovente. 

Portanto, a preliminar de inépcia deve ser rejeitada. Ausência de interesse 

de agir. Segundo a Teoria da Asserção, o simples fato de a parte 

promovente ter imputado à parte promovida a prática de ato ilícito, 

independentemente da análise da tese de defesa e do conjunto fático 

probatório, é suficiente para a demonstração de seu interesse processual. 

Entender de forma contrária violaria frontalmente o Princípio ao Livre 

Acesso ao Poder Judiciário, ancorado no artigo 5º, inciso XXXV, da CRFB. 

Neste sentido: “(...) INTERESSE DE AGIR, LEGITIMIDADE E POSSIBILIDADE 

JURÍDICA DO PEDIDO. (...) 3. Deste modo, uma vez constatada a 

não-observância de tais regras básicas, surge o interesse-necessidade 

para a tutela pleiteada. Vale observar, ainda, que as condições da ação 

são vistas in satu assertionis ("Teoria da Asserção"), ou seja, conforme a 

narrativa feita pelo demandante, na petição inicial. Desse modo, o 

interesse processual exsurge da alegação do autor, realizada na inicial, o 

que, ademais, foi constatado posteriormente na instância ordinária. Tudo 

isso implica reconhecer a não-violação dos arts. 3º e 267, VI, do CPC. 

(...)” (STJ REsp 470.675/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 16.10.2007, DJ 29.10.2007 p. 201) Desta forma, em 

análise do caso concreto, nota-se que a simples alegação contida na 

inicial de que a parte promovida causou dano moral à parte promovente é 

suficiente para evidenciar o interesse processual. Portanto, não havendo 

razão a arguição preliminar de ausência de interesse processual, 

rejeita-se. DA JUSTIÇA GRATUITA Importa consignar, ainda, que o acesso 

à primeira instancia dos juizados especiais, é gratuito, conforme 

assegurado pelo artigo 54 da Lei nº 9.099/95, ao passo que eventual 

peculiaridade sobre condições de arcar com custas e despesas, deverá 

ser formulada em segunda instância, caso haja prolação de recurso. DO 

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE Superadas essas nuances, 

analisando o processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, 

sendo desnecessária a produção de outras provas, como a própria 

audiência de instrução, uma vez que a relação contratual e o débito são 

provados basicamente por prova documental, razão pela qual passo ao 

julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. Trata-se de 

Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos 

Morais proposta pelo Autor em desfavor do Réu, sob o fundamento de 

inclusão indevida nos órgãos de proteção ao crédito. Oportunizada a 

conciliação, as partes compareceram à audiência, mas optaram por 

prosseguir com a demanda. (Mov. 14) DA RELAÇÃO DE CONSUMO – DA 

INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO No caso, é oportuno esclarecer que a 

relação travada entre as partes é de natureza consumerista, nos termos 

do artigo 17º do CDC, razão pela qual devem ser aplicados ao caso os 

ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor, inclusive com 

relação ao ônus da prova, cuja inversão OPINO por se deferir nesta 

oportunidade, nos termos do artigo 6º, VIII, principalmente considerando 

que o Réu teria maior facilidade de comprovar o vínculo e a legitimidade da 

negativação. DA RESPONSABILIDADE CIVIL O ponto controvertido da 

contenda encontra fundamento em negativação supostamente indevida, 

no valor de R$ 83,29 (oitenta e três reais e vinte e nove centavos), 

lançada em 23/04/2015. Importante consignar que o Autor nega ter vínculo 

jurídico com o Réu que subsidiasse a aludida negativação. Para que o Réu 

seja responsabilizado civilmente, faz-se necessário três requisitos: Ato 

ilícito, dano e nexo causal. Analisando os autos verifico que o Réu à 

contestação protocolada à id 14240895, não acostou aos autos o contrato 

propriamente dito, com a assinatura do Autor, sequer documentos que 

demonstrasse, especificamente, o débito aqui discutido. Assim, não se 

reconhece eventual exercício regular de direito por parte do Réu, sequer 

atitudes transparentes na relação com o consumidor, demonstrando, 

portanto, flagrante falha na prestação de serviço. Comportamento que, por 

si só, fere a própria política nacional da relação de consumo, nos termos 

do artigo 4º do CDC. Consequentemente, verifica-se o ato ilícito do Réu, na 

negligência no lidar com o consumidor, seja por cobrar débitos sem 

demonstrar a origem, não lhe propiciando a segurança que deveria ser 

precípua à relação bancária (o que seria um risco da atividade econômica 

que não poderia ser transferido à consumidora), seja por negativar 

indevidamente o nome do Autor. E é exatamente nessas condutas que se 

concretiza a falha na prestação do serviço pelo Réu, que autoriza a 

responsabilidade objetiva do artigo 14 do CDC. E, nesse sentido, caberia 

ao Réu provar, nos termos do artigo 14, §3º do CDC, que não houve o 

dano relacionado ao serviço prestado, ou, ainda, culpa exclusiva do 

consumidor ou terceiro, o que não se vê no caso em comento, no qual o 

conjunto probatório que se firmou, faz com que se revista de 

verossimilhança a alegação do Autor, rendendo ensejo ao acolhimento da 

pretensão esboçada na peça inicial, vez que presente o nexo causal que 

une as condutas do Réu com os danos sofridos pelo Autor, ou seja “o 

vínculo, a ligação ou relação de causa e efeito entre a conduta e o 

resultado.” (CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de responsabilidade civil. 

6. ed. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 71.) Assim, de fato, OPINO por 

reconhecer que houve falha na prestação do serviço pelo Réu ao permitir 

que terceiros firmassem contrato em nome do Autor, sem, contudo, 

propiciar-lhe a segurança necessária, e, ainda, não apresentando 

nenhuma conduta hábil a mitigar os danos causados, insistindo na 

cobrança dos débitos, e na negativação indevida do nome do Autor. 

Vê-se que, independentemente de fraude ou má-organização interna, a 

responsabilidade neste caso é objetiva e independe, para a respectiva 

responsabilização civil, da culpa do Réu, o qual deve assumir os riscos da 

atividade econômica que explora, não transferindo-a ao consumidor 

vulnerável, razão pela qual OPINO pela declaração de inexigibilidade do 

débito de R$ 83,29 (oitenta e três reais e vinte e nove centavos). 

Consequentemente, OPINO por condenar o Réu à abster-se de efetuar 

qualquer cobrança com os mesmos subsídios, sob pena de multa fixa, que 

OPINO por arbitrar em R$ 1.000,00 (um mil reais). A aludida multa passa a 

incidir a partir da demonstração inequívoca da cobrança e manutenção 

indevida da negativação posterior ao transito em julgado da presente. No 

que concerne aos danos morais, e eventual incidência da Súmula 385 do 

STJ. Pois bem. Nesse peculiar, tem-se que a aludida Súmula entende como 

inexistente o dano moral, quando há negativação prévia à discutida. A 

dívida aqui questionada, no valor de R$ 83,29 (oitenta e três reais e vinte e 

nove centavos), lançada em 23/04/2015. De acordo com o extrato 

atualizado apresentado pelo Autor, essa é dívida mais antiga que recai 

sob o seu nome. Inscrições posteriores não são hábeis à incidência da 

súmula 385 do STJ. E, eventuais inscrições posteriores, influenciam na 

quantificação do dano moral, mas não no seu afastamento. Nesse 

contexto, a cobrança e negativação indevidas, são suficientes a ensejar a 

exacerbação dos sentimentos do homem médio, acarretando ao Réu a 

obrigação de indenizar a consumidora pelo abalo moral sofrido, o qual 

OPINO por reconhecê-lo na modalidade in re ipsa, consoante tem decidido 

a jurisprudência: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. BANCO. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA. ÔNUS DO 
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DEMANDADO DE COMPROVAR A CONTRATAÇÃO REGULAR E 

EXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTA CORRENTE. INSCRIÇÃO INDEVIDA 

CONFIGURADA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO 

MANTIDO. Competia ao requerido comprovar a origem e regularidade do 

débito que originou a inscrição do nome do autor em cadastro de restrição 

de crédito. Contudo, o contrato de abertura de conta corrente firmado não 

é suficiente a demonstrar a origem da dívida. Notadamente quando a 

efetiva movimentação da conta por parte do consumidor não está 

demonstrada, não justificando a cobrança de tarifas, encargos e pacote 

de serviço. Assim, não demonstrada a regularidade do débito, se mostra 

indevida a inscrição da demandante no rol de inadimplentes. Assim, 

cabível a declaração de inexistência do débito. A inclusão indevida de 

nome em órgão de proteção ao crédito configura o dano moral in re ipsa, 

que prescinde de comprovação. Quantum indenizatório fixado em R$ 

9.370,00 mantido, pois adequado ao parâmetro usual destas Turmas 

Recursais em casos análogos. Sentença mantida. RECURSO 

DESPROVIDO. (RAABE, Ana Cláudia Cachapuz Silva. Recurso inominado 

n. 71006823736. J. em 07 Jun. 2017. Disp. em www.tjrs.jus.br. Acesso 

em 04 Out. 2017.) Ora, há evidente violação da boa-fé contratual e 

indevida exposição do Autor a sentimentos como insegurança jurídica e 

revolta, ao ver seu nome exposto à negativação infundada, demonstrando 

o dano propriamente dito com a clara negligência do Réu, e sua falha na 

prestação do serviço, que atingiu a moral do Autor. DA QUANTIFICAÇÃO 

DO DANO MORAL No que tange à quantificação do dano moral, insta 

ressaltar que não há critérios legais e pré-estabelecidos para o seu 

arbitramento incumbindo ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento 

às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. Deve-se apurar um montante equilibrado que sirva como 

desestímulo para a repetição do fato danoso, e represente à vítima uma 

compensação financeira que, de alguma forma, amenize o seu sofrimento 

injustamente suportado, levando em consideração, dentre outros, a 

situação econômica das partes, a intensidade do sofrimento, a gravidade 

e grau de culpa do Réu, bem como as circunstâncias que envolveram os 

fatos, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a 

vítima e produza impacto bastante no causador do mal. Assim, sopesando 

os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda os critérios 

comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, e reputo justa e 

razoável a condenação do Réu ao pagamento da importância de R$ 

3.000,00 (três mil reais), como medida de caráter pedagógico. Isso posto, 

após a análise dos fatos e documentações apresentadas: OPINO por 

indeferir as preliminares arguidas pela Ré. No MÉRITO, OPINO por julgar 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados pelo Autor, nos 

termos do artigo 487, I do CPC/15, para reconhecer a relação de consumo 

entre as partes, e por DEFERIR a inversão do ônus da prova em seu favor, 

consoante artigo 6º, VIII do CDC. OPINO pela declaração de inexigibilidade 

do título que originou o débito no valor de R$ 83,29 (oitenta e três reais e 

vinte e nove centavos). OPINO por condenar o Réu a abster-se de efetuar 

qualquer cobrança com os mesmos subsídios, sob pena de multa fixa, que 

OPINO por arbitrar em R$ 1.000,00 (um mil reais). A aludida multa passa a 

incidir a partir da demonstração inequívoca da cobrança, após o transito 

em julgado da presente. No que concerne aos danos morais, OPINO por 

reconhecê-los na modalidade in re ipsa, e por arbitrar um valor justo e 

razoável na proporção de R$ 3.000,00 (três mil reais), como medida de 

caráter pedagógico, corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de 

juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem desde o evento 

danoso e a correção monetária a partir desta data. Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 

55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de 

Direito para apreciação e homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 

9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. 

E l l e n  A d r i a n e  S o u z a  C l e m e n t i n o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________ Vistos, 

etc. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de decisão elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), na forma do art. 40 

da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Preclusa a via recursal, arquive-se com as 

baixas necessárias. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001041-45.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001041-45.2018.8.11.0010. REQUERENTE: EDINALDO FERNANDO 

COIMBRA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. Dispensado 

o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. DA ANÁLISE DAS 

PRELIMINARES DA PRELIMINAR DE JUNTADA DE COMPROVANTE 

ORIGINAL DE NEGATIVAÇÃO Antes de adentrar ao mérito da contenda, 

importante consignar que a Ré pleiteou a intimação do Autor para a juntada 

de comprovante original de negativação. Nesses peculiares, entendo que 

o extrato do SPC, apresentado à inicial, é hábil à demonstrar a 

negativação, não sendo necessária juntada de documento complementar, 

razão pela qual OPINO por indeferir o pedido da Ré nesse sentido. DO 

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE Superada a preliminar, analisando o 

processo, verifico que se encontra apto para julgamento, sendo 

desnecessária a produção de outras provas, uma vez que o ponto 

controvertido da presente seria facilmente esclarecido com a juntada do 

contrato e da fatura comprovante do débito. Trata-se de Ação Declaratória 

de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais. Alega o Autor 

ter sido surpreendido com uma negativação em seu nome oriunda da 

empresa Ré, no valor de R$ 99,65 (noventa e nove reais e sessenta e 

cinco centavos), cuja origem aduz desconhecer, pois possui linha 

pré-paga com a reclamada e não contratou plano pós-pago. 

Consequentemente, requer a declaração de inexistência do débito, bem 

como indenização pelos danos morais. Oportunizada a conciliação (id 

14691771), as partes compareceram, porém optaram por não conciliarem. 

DA RELAÇÃO DE CONSUMO – DA INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO No 

caso, é oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de 

natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames 

contidos no Código de Defesa do Consumidor, inclusive com relação ao 

ônus da prova, cuja inversão OPINO por deferir nesta oportunidade, nos 

termos do artigo 17 do CDC. DA ANÁLISE DA RESPONSABILIDADE CIVIL 

Pela logística da responsabilidade civil, para que haja a condenação, 

faz-se necessário a presença de três requisitos basilares: Ato ilícito, dano 

e nexo de causalidade entre eles. No caso em tela, tem-se que a Ré, na 

oportunidade defensiva, não logrou êxito em demonstrar a existência do 

débito específico que originou a negativação. Veja que o ponto 

controvertido da presente ação diz respeito ao débito de R$ 99,65 

(noventa e cinco reais e sessenta e cinco centavos), que a parte 

reclamante alega desconhecer. Para que o Réu seja responsabilizado 

civilmente, faz-se necessário três requisitos: Ato ilícito, dano e nexo 

causal. Analisando os autos verifica-se que o Réu na contestação 

protocolada à id 14264249, trouxe uma série de documentos unilaterais, 

mas não acostou aos autos o contrato propriamente dito, com a assinatura 

do Autor, sequer documentos que demonstrasse, especificamente, o 

débito aqui discutido. Assim, não se reconhece eventual exercício regular 

de direito por parte do Réu, sequer atitudes transparentes na relação com 

o consumidor, demonstrando, portanto, flagrante falha na prestação de 

serviço. Comportamento que, por si só, fere a própria política nacional da 

relação de consumo, nos termos do artigo 4º do CDC. Consequentemente, 

verifica-se o ato ilícito do Réu, na negligência no lidar com o consumidor, 

seja por cobrar débitos sem demonstrar a origem, seja por negativar 

indevidamente o nome do Autor. E é exatamente nessas condutas que se 

concretiza a falha na prestação do serviço pelo Réu, que autoriza a 

responsabilidade objetiva do artigo 14 do CDC. E, nesse sentido, caberia 

ao Réu provar, nos termos do artigo 14, §3º do CDC, que não houve o 

dano relacionado ao serviço prestado, ou, ainda, culpa exclusiva do 

consumidor ou terceiro, o que não se vê no caso em comento, no qual o 

conjunto probatório que se firmou, faz com que se revista de 

verossimilhança a alegação da parte Autora, rendendo ensejo ao 

acolhimento da pretensão esboçada na peça inicial, vez que presente o 

nexo causal que une as condutas do Réu com os danos sofridos pelo 

Autor, ou seja “o vínculo, a ligação ou relação de causa e efeito entre a 

conduta e o resultado.” (CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de 

responsabilidade civil. 6. ed. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 71.) Assim, de 
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fato, OPINO por reconhecer que houve falha na prestação do serviço pelo 

Réu ao permitir que terceiros firmassem contrato em nome do Autor, sem, 

contudo, propiciar-lhe a segurança necessária, e, ainda, não 

apresentando nenhuma conduta hábil a mitigar os danos causados, 

insistindo na cobrança dos débitos, e na negativação indevida do nome da 

parte reclamante. Logo, na esfera da responsabilidade civil, restou 

configurado o ato ilícito, nos termos do artigo 186 e 927 do C.C., sendo o 

nexo causal a própria negativação indevida, razão pela qual OPINO por 

DECLARAR A INEXISTÉNCIA DO DÉBITO NO VALOR DE R$ 99,65 (noventa 

e nove reais e sessenta e cinco centavos), bem como a nulidade de 

qualquer cobrança sob o mesmo subsídio, sob pena de multa fixa de R$ 

1.000,00 (um mil reais). No que concerne aos danos morais, os fatos 

relatados são suficientes a ensejar a exacerbação dos sentimentos do 

homem médio, acarretando ao Réu a obrigação de indenizar o consumidor 

pelo abalo moral sofrido, o qual OPINO por reconhecê-lo na modalidade in 

re ipsa. Ora, há evidente violação da boa-fé contratual e indevida 

exposição do Autor a sentimentos como insegurança jurídica e revolta, ao 

ver seu nome exposto à negativações infundadas, demonstrando a clara 

negligência da Ré, e sua falha na prestação do serviço. Assim aduz a 

jurisprudência: RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO - 

ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO REFERENTE AOS CONTRATOS 

QUE GERARAM A INSCRIÇÃO - NÃO COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE 

DA COBRANÇA E INSCRIÇÃO - NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS 

DÉBITOS – INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - DANO MORAL 

CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO FIXADA DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS 

DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE -MANUTENÇÃO DA 

SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A inscrição indevida 

do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, é causa que enseja 

o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de 

dano moral in re ipsa e, portanto, dispensa a comprovação da extensão 

dos danos experimentados. Assim, restando comprovado nestes autos 

que a inscrição fora indevida, o dano moral resta configurado. 

Manutenção da sentença em todos os seus termos. Condenação da 

Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios. (PERUFO. 

Lucia. RI 456/2013. J. em 15 Out. 2013. Disp. Em www.tjmt.jus.br. Acesso 

em 17 Abr. 2017.) E, no caso, OPINO por afastar a incidência da súmula 

385 do STJ, uma vez que não vislumbro a existência de negativação 

anterior que a justifique. No que tange à quantificação do dano moral, insta 

ressaltar que não há critérios legais e pré-estabelecidos para o seu 

arbitramento incumbindo ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento 

às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. Deve-se apurar um montante equilibrado que sirva como 

desestímulo para a repetição do fato danoso, e represente à vítima uma 

compensação financeira que, de alguma forma, amenize o seu sofrimento 

injustamente suportado, levando em consideração, dentre outros, a 

situação econômica das partes, a intensidade do sofrimento, a gravidade 

e grau de culpa da Ré, bem como as circunstâncias que envolveram os 

fatos, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a 

vítima e produza impacto bastante no causador do mal. Assim, sopesando 

os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os critérios 

comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e 

razoável a condenação do Réu ao pagamento da importância de R$ 

4.000,00 (quatro mil reais), como medida de caráter pedagógico. 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. A litigância de má-fé se caracteriza com a prática 

de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC acompanhada do 

elemento dolo. Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:I - 

deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato 

incontroverso;II - alterar a verdade dos fatos;III - usar do processo para 

conseguir objetivo ilegal;IV - opuser resistência injustificada ao andamento 

do processo;V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato 

do processo;VI - provocar incidente manifestamente infundado;VII - 

interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório. Em exame dos 

autos, não se vislumbra a ocorrência de qualquer hipótese tipificada e, 

muito menos, o caráter manifestamente infundado da parte promovente ou 

o seu dolo em obstar o normal trâmite do processo. Por esta razão, não 

merece acolhimento o pleito de litigância de má-fé. PEDIDO 

CONTRAPOSTO. Embora não seja admitida a reconvenção no rito dos 

Juizados Especiais Cíveis, nos termos do artigo 31 da Lei 9.099/95, é 

permitido à parte promovida formular na contestação pedido contraposto, 

desde que embasado nos mesmos fatos alegados pela parte promovente. 

Destaca-se ainda que, nos termos do Enunciado 31 do Fonaje, o pedido 

contraposto é admissível inclusive quando a parte promovida for pessoa 

jurídica. Neste sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBJETIVO DE 

REDISCUTIR MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS 

DO ART. 48 DA LEI 9099/95. POSSIBILIDADE DE PESSOA JURÍDICA 

FORMULAR PEDIDO CONTRAPOSTO NO JUIZADO ESPECIAL ENUNCIADO 

31 DO FONAJE. PRINCÍPIO DA CELERIDADE. EMBARGOS 

DECLARATÓRIOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 

71006086045, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Gisele Anne Vieira de Azambuja, Julgado em 03/06/2016) CONSUMIDOR. 

EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS 

QUO ANTE. PEDIDO CONTRAPOSTO. PESSOA JURÍDICA. ADMISSÍVEL. 

DESCONTO INDEVIDO EM CONTRACHEQUE. REPETIÇÃO EM DOBRO. 

DANO MORAL. INCABÍVEL. 1.É admissível nos Juizados Especiais a 

propositura de pedido contraposto por pessoa jurídica, sem acesso aos 

Juizados (Enunciado nº 31 do FONAJE). (...) ( TJ-DF - Apelacao Civel do 

Juizado Especial : ACJ 20140910107318 DF 0010731-71.2014.8.07.0009) 

Em síntese, para que o pedido contraposto seja deferido, é necessário 

que a cobrança realizada pela parte promovida seja legítima, que o pedido 

esteja formulado com base nos mesmos fatos narrados na inicial e de 

forma líquida. Da análise do caso concreto, nota-se que a cobrança não é 

legítima, conforme explanado em tópicos anteriores. Por esta razão, o 

pedido contraposto deve ser indeferido. Isso posto, após analisar as 

versões fáticas e documentações trazidas por ambas as partes: 1. OPINO 

por afastar a preliminar arguida. NO MÉRITO, 2. OPINO por reconhecer a 

relação de consumo entre as partes, e por DEFERIR a inversão do ônus da 

prova em favor da parte Autora, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC. 3. 

OPINO pela procedência parcial dos pedidos iniciais, nos termos do artigo 

487, I do CPC/15, reconhecendo a falha na prestação do serviço da Ré, 

para DECLARAR A INEXISTÉNCIA DO DÉBITO NO VALOR DE R$ 99,65 

(noventa e nove reais e sessenta e cinco centavos), bem como a nulidade 

de qualquer cobrança sob o mesmo subsídio, sob pena de multa fixa de 

R$ 1.000,00 (um mil reais). 4. No que concerne aos danos morais, OPINO 

por reconhecê-lo na modalidade in re ipsa, e por condenar a Ré à 

ressarci-lo no valor justo e razoável que OPINO por arbitrar na proporção 

de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), como medida de caráter pedagógico, 

corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao 

mês. Os juros de mora incidem desde o evento danoso e a correção 

monetária a partir desta data. 5. Por fim, OPINO por indeferir o pedido 

formulado pela Ré quanto à incidência da Súmula nº 385 do STJ. Sem 

custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito para apreciação e homologação, de acordo 

com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através 

de seus patronos. Ellen Adriane Souza Clementino Juíza Leiga 

____________________________________________________ Vistos, 

etc. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de decisão elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), na forma do art. 40 

da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Preclusa a via recursal, arquive-se com as 

baixas necessárias. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000978-20.2018.8.11.0010. REQUERENTE: RODRIGO ANTONIO COSTA 

MENACHO REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. DA 

PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL O artigo 330, I do CPC/15, estabelece 

que a petição inicial será indeferida quando for inepta, ao passo que o §1º 

estabelece as hipóteses nas quais considera-se inepta a petição inicial. 
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Em análise do caso concreto, nota-se que o comprovante da existência de 

restritivo não é considerado documento imprescindível para o ajuizamento 

de ações judiciais, mas para comprovar a existência do direito material em 

favor da parte promovente. Portanto, a preliminar de inépcia deve ser 

rejeitada. DA JUSTIÇA GRATUITA Importa consignar, ainda, que o acesso 

à primeira instância dos juizados especiais, é gratuito, conforme 

assegurado pelo artigo 54 da Lei nº 9.099/95, ao passo que eventual 

peculiaridade sobre condições de arcar com custas e despesas, deverá 

ser formulada em segunda instância, caso haja prolação de recurso. DO 

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE Superadas essas nuances, 

analisando o processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, 

sendo desnecessária a produção de outras provas, como a própria 

audiência de instrução, uma vez que a relação contratual e o débito são 

provados basicamente por prova documental, razão pela qual passo ao 

julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. Trata-se de 

Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos 

Morais proposta pelo Autor em desfavor do Réu, sob o fundamento de 

inclusão indevida nos órgãos de proteção ao crédito. Oportunizada a 

conciliação, as partes compareceram à audiência, mas optaram por 

prosseguir com a demanda. (id 1442068) DA RELAÇÃO DE CONSUMO – 

DA INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO No caso, é oportuno esclarecer 

que a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, nos 

termos do artigo 17 do CDC, razão pela qual devem ser aplicados ao caso 

os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor, inclusive com 

relação ao ônus da prova, cuja inversão OPINO por se deferir nesta 

oportunidade, nos termos do artigo 6º, VIII, principalmente considerando 

que o Réu teria maior facilidade de comprovar o vínculo e a legitimidade da 

negativação. DA RESPONSABILIDADE CIVIL O ponto controvertido da 

contenda encontra fundamento em negativação supostamente indevida, 

no valor de R$ 121,63 (cento e vinte e um reais e sessenta e três 

centavos), lançada em 09/08/2016. Importante consignar que Autor nega 

ter vínculo jurídico com o Réu que subsidiasse a aludida negativação. Para 

que o Réu seja responsabilizado civilmente, faz-se necessário três 

requisitos: Ato ilícito, dano e nexo causal. Analisando os autos verifico 

que o Réu à contestação protocolada à id 14282176, não trouxe nenhum 

documento que comprovasse a constituição de débito da parte 

reclamante, não acostou aos autos o contrato propriamente dito, com a 

assinatura da parte Autora, sequer documentos que demonstrasse, 

especificamente, o débito aqui discutido. Assim, não se reconhece 

eventual exercício regular de direito por parte do Réu, sequer atitudes 

transparentes na relação com o consumidor, demonstrando, portanto, 

flagrante falha na prestação de serviço. Comportamento que, por si só, 

fere a própria política nacional da relação de consumo, nos termos do 

artigo 4º do CDC. Consequentemente, verifica-se o ato ilícito do Réu, na 

negligência no lidar com o consumidor, seja por cobrar débitos sem 

demonstrar a origem, não lhe propiciando a segurança que deveria ser 

precípua à relação de consumo, seja por negativar indevidamente o nome 

do Autor. E é exatamente nessas condutas que se concretiza a falha na 

prestação do serviço pelo Réu, que autoriza a responsabilidade objetiva 

do artigo 14 do CDC. E, nesse sentido, caberia ao Réu provar, nos termos 

do artigo 14, §3º do CDC, que não houve o dano relacionado ao serviço 

prestado, ou, ainda, culpa exclusiva do consumidor ou terceiro, o que não 

se vê no caso em comento, no qual o conjunto probatório que se firmou, 

faz com que se revista de verossimilhança a alegação do Autor, rendendo 

ensejo ao acolhimento da pretensão esboçada na peça inicial, vez que 

presente o nexo causal que une as condutas do Réu com os danos 

sofridos pelo Autor, ou seja “o vínculo, a ligação ou relação de causa e 

efeito entre a conduta e o resultado.” (CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa 

de responsabilidade civil. 6. ed. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 71.) Assim, 

de fato, OPINO por reconhecer que houve falha na prestação do serviço 

pelo Réu ao permitir que terceiros firmassem contrato em nome do Autor, 

sem, contudo, propiciar-lhe a segurança necessária, e, ainda, não 

apresentando nenhuma conduta hábil a mitigar os danos causados, 

insistindo na cobrança dos débitos, e na negativação indevida do nome da 

parte Autora. Vê-se que, independentemente de fraude ou 

má-organização interna, a responsabilidade neste caso é objetiva e 

independe, para a respectiva responsabilização civil, da culpa do Réu, o 

qual deve assumir os riscos da atividade econômica que explora, não 

transferindo-a ao consumidor vulnerável, razão pela qual OPINO pela 

declaração de inexigibilidade do débito de R$ 121,63 (cento e vinte e um 

reais e sessenta e três centavos). Consequentemente, OPINO por 

condenar o Réu à abster-se de efetuar qualquer cobrança com os 

mesmos subsídios, sob pena de multa fixa, que OPINO por arbitrar em R$ 

1.000,00 (um mil reais). A aludida multa passa a incidir a partir da 

demonstração inequívoca da cobrança e manutenção indevida da 

negativação posterior ao transito em julgado da presente. No que 

concerne aos danos morais, o Réu suscita eventual incidência da Súmula 

385 do STJ. Pois bem. Nesse peculiar, tem-se que a aludida Súmula 

entende como inexistente o dano moral, quando há negativação prévia à 

discutida. A dívida aqui questionada, no valor de R$ 121,63 (cento e vinte 

e um reais e sessenta e três centavos), lançada em 09/08/2016. De 

acordo com o extrato atualizado apresentado pelo Autor, essa é dívida 

mais antiga que recai sob o seu nome. Inscrições posteriores não são 

hábeis à incidência da súmula 385 do STJ. E, eventuais inscrições 

posteriores, influenciam na quantificação do dano moral, mas não no seu 

afastamento. Nesse contexto, a cobrança e negativação indevidas, são 

suficientes a ensejar a exacerbação dos sentimentos do homem médio, 

acarretando ao Réu a obrigação de indenizar a consumidora pelo abalo 

moral sofrido, o qual OPINO por reconhecê-lo na modalidade in re ipsa, 

consoante tem decidido a jurisprudência: RECURSO INOMINADO. 

CONSUMIDOR. BANCO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE 

INSCRIÇÃO INDEVIDA. ÔNUS DO DEMANDADO DE COMPROVAR A 

CONTRATAÇÃO REGULAR E EXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTA CORRENTE. 

INSCRIÇÃO INDEVIDA CONFIGURADA. DANO MORAL IN RE IPSA. 

QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. Competia ao requerido comprovar a 

origem e regularidade do débito que originou a inscrição do nome do autor 

em cadastro de restrição de crédito. Contudo, o contrato de abertura de 

conta corrente firmado não é suficiente a demonstrar a origem da dívida. 

Notadamente quando a efetiva movimentação da conta por parte do 

consumidor não está demonstrada, não justificando a cobrança de tarifas, 

encargos e pacote de serviço. Assim, não demonstrada a regularidade do 

débito, se mostra indevida a inscrição da demandante no rol de 

inadimplentes. Assim, cabível a declaração de inexistência do débito. A 

inclusão indevida de nome em órgão de proteção ao crédito configura o 

dano moral in re ipsa, que prescinde de comprovação. Quantum 

indenizatório fixado em R$ 9.370,00 mantido, pois adequado ao parâmetro 

usual destas Turmas Recursais em casos análogos. Sentença mantida. 

RECURSO DESPROVIDO. (RAABE, Ana Cláudia Cachapuz Silva. Recurso 

inominado n. 71006823736. J. em 07 Jun. 2017. Disp. em www.tjrs.jus.br. 

Acesso em 04 Out. 2017.) Ora, há evidente violação da boa-fé contratual 

e indevida exposição do Autor a sentimentos como insegurança jurídica e 

revolta, ao ver seu nome exposto à negativação infundada, demonstrando 

o dano propriamente dito com a clara negligência do Réu, e sua falha na 

prestação do serviço, que atingiu a moral do Autor. DA QUANTIFICAÇÃO 

DO DANO MORAL No que tange à quantificação do dano moral, insta 

ressaltar que não há critérios legais e pré-estabelecidos para o seu 

arbitramento incumbindo ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento 

às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. Deve-se apurar um montante equilibrado que sirva como 

desestímulo para a repetição do fato danoso, e represente à vítima uma 

compensação financeira que, de alguma forma, amenize o seu sofrimento 

injustamente suportado, levando em consideração, dentre outros, a 

situação econômica das partes, a intensidade do sofrimento, a gravidade 

e grau de culpa do Réu, bem como as circunstâncias que envolveram os 

fatos, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a 

vítima e produza impacto bastante no causador do mal. Assim, sopesando 

os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda os critérios 

comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, e reputo justa e 

razoável a condenação do Réu ao pagamento da importância de R$ 

3.000,00 (três mil reais), como medida de caráter pedagógico. LITIGÂNCIA 

DE MÁ-FÉ. A litigância de má-fé se caracteriza com a prática de alguma 

das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC acompanhada do elemento 

dolo. Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:I - deduzir 

pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;II - 

alterar a verdade dos fatos;III - usar do processo para conseguir objetivo 

ilegal;IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;V - 

proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;VI - 

provocar incidente manifestamente infundado;VII - interpuser recurso com 

intuito manifestamente protelatório. Em exame dos autos, não se vislumbra 

a ocorrência de qualquer hipótese tipificada e, muito menos, o caráter 

manifestamente infundado da parte promovente ou o seu dolo em obstar o 

normal trâmite do processo. Por esta razão, não merece acolhimento o 
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pleito de litigância de má-fé. Isso posto, após a análise dos fatos e 

documentações apresentadas: 1. OPINO por indeferir a preliminar arguida. 

2. No MÉRITO, OPINO por julgar PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos 

formulados pelo Autor, nos termos do artigo 487, I do CPC/15, para 

reconhecer a relação de consumo entre as partes, e por DEFERIR a 

inversão do ônus da prova em seu favor, consoante artigo 6º, VIII do CDC. 

3. OPINO pela declaração de inexigibilidade do título que originou o débito 

no valor de R$ 121,63 (cento e vinte e um reais e sessenta e três 

centavos). 4. OPINO determinar que a parte promovida, no prazo de 5 

dias, providencie a exclusão do restritivo de crédito em nome da parte 

promovente, bem condenar o Réu a abster-se de efetuar qualquer 

cobrança com os mesmos subsídios, sob pena de multa fixa, que OPINO 

por arbitrar em R$ 1.000,00 (um mil reais). A aludida multa passa a incidir a 

partir da demonstração inequívoca da cobrança, após o transito em 

julgado da presente. 5. No que concerne aos danos morais, OPINO por 

reconhecê-los na modalidade in re ipsa, e por arbitrar um valor justo e 

razoável na proporção de R$ 3.000,00 (três mil reais), como medida de 

caráter pedagógico, corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de 

juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem desde o evento 

danoso e a correção monetária a partir desta data. 6. Por fim, OPINO por 

indeferir o pedido do Réu quanto à condenação da Autora em litigância de 

má fé. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do 2º Juizado para apreciação e 

homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes, através de seus patronos. Ellen Adriane Souza 

C l e m e n t i n o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________ VISTOS, 

ETC. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de decisão elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), na forma do art. 40 

da Lei nº 9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a via recursal, 

arquive-se com as baixas necessárias. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos 

Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001043-15.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ELIONAY RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001043-15.2018.8.11.0010. REQUERENTE: ELIONAY RODRIGUES DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. DA JUSTIÇA GRATUITA 

Importa consignar, ainda, que o acesso à primeira instancia dos juizados 

especiais, é gratuito, conforme assegurado pelo artigo 54 da Lei nº 

9.099/95, ao passo que eventual peculiaridade sobre condições de arcar 

com custas e despesas, deverá ser formulada em segunda instância, 

caso haja prolação de recurso. DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE 

Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, 

sendo desnecessária a produção de outras provas, como a própria 

audiência de instrução, uma vez que a relação contratual e o débito são 

provados basicamente por prova documental, razão pela qual passo ao 

julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. Trata-se de 

Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos 

Morais proposta pelo Autor em desfavor do Réu, sob o fundamento de 

inclusão indevida nos órgãos de proteção ao crédito. Oportunizada a 

conciliação, as partes compareceram à audiência, mas optaram por 

prosseguir com a demanda. (id 14692286) DA RELAÇÃO DE CONSUMO – 

DA INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO No caso, é oportuno esclarecer 

que a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, nos 

termos do artigo 17º do CDC, razão pela qual devem ser aplicados ao 

caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor, inclusive 

com relação ao ônus da prova, cuja inversão OPINO por se deferir nesta 

oportunidade, nos termos do artigo 6º, VIII, principalmente considerando 

que o Réu teria maior facilidade de comprovar o vínculo e a legitimidade da 

negativação. DA RESPONSABILIDADE CIVIL O ponto controvertido da 

contenda encontra fundamento em negativação supostamente indevida, 

no valor de R$ 170,40 (cento e setenta reais e quarenta centavos), 

lançada em 16/09/2014. Importante consignar que o Autor nega ter vínculo 

jurídico com o Réu que subsidiasse a aludida negativação. Para que o Réu 

seja responsabilizado civilmente, faz-se necessário três requisitos: Ato 

ilícito, dano e nexo causal. Analisando os autos verifico que o Réu à 

contestação protocolada à id 14183283, trouxe uma série de documentos 

unilaterais, mas não acostou aos autos o contrato propriamente dito, com 

a assinatura do Autor, sequer documentos que demonstrasse, 

especificamente, o débito aqui discutido. Alega a parte reclamada que o 

Autor é titular de cartão de crédito, bem como traz faturas, as quais são 

documentos unilaterais e não se prestam a comprovar a efetiva 

contratação e utilização dos serviços pelo consumidor.” (CORREA, 

Lamisse Roder Feguri Alves Correa. Recurso inominado cível nº 

73520852018110001/2016. J. em 13 Set. 2016. Disp. em www.tjmt.jus.br. 

Acesso em 10 Jun. 2017.) Assim, não se reconhece eventual exercício 

regular de direito por parte do Réu, sequer atitudes transparentes na 

relação com o consumidor, demonstrando, portanto, flagrante falha na 

prestação de serviço. Comportamento que, por si só, fere a própria política 

nacional da relação de consumo, nos termos do artigo 4º do CDC. 

Consequentemente, verifica-se o ato ilícito do Réu, na negligência no lidar 

com o consumidor, seja por cobrar débitos sem demonstrar a origem, não 

lhe propiciando a segurança que deveria ser precípua à relação bancária 

(o que seria um risco da atividade econômica que não poderia ser 

transferido à consumidora), seja por negativar indevidamente o nome do 

Autor. E é exatamente nessas condutas que se concretiza a falha na 

prestação do serviço pelo Réu, que autoriza a responsabilidade objetiva 

do artigo 14 do CDC. E, nesse sentido, caberia ao Réu provar, nos termos 

do artigo 14, §3º do CDC, que não houve o dano relacionado ao serviço 

prestado, ou, ainda, culpa exclusiva do consumidor ou terceiro, o que não 

se vê no caso em comento, no qual o conjunto probatório que se firmou, 

faz com que se revista de verossimilhança a alegação do Autor, rendendo 

ensejo ao acolhimento da pretensão esboçada na peça inicial, vez que 

presente o nexo causal que une as condutas do Réu com os danos 

sofridos pela parte Autora, ou seja “o vínculo, a ligação ou relação de 

causa e efeito entre a conduta e o resultado.” (CAVALIERI FILHO, Sergio. 

Programa de responsabilidade civil. 6. ed. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 

71.) Assim, de fato, OPINO por reconhecer que houve falha na prestação 

do serviço pelo Réu ao permitir que terceiros firmassem contrato em nome 

do Autor, sem, contudo, propiciar-lhe a segurança necessária, e, ainda, 

não apresentando nenhuma conduta hábil a mitigar os danos causados, 

insistindo na cobrança dos débitos, e na negativação indevida do nome do 

Autor. Vê-se que, independentemente de fraude ou má-organização 

interna, a responsabilidade neste caso é objetiva e independe, para a 

respectiva responsabilização civil, da culpa do Réu, o qual deve assumir 

os riscos da atividade econômica que explora, não transferindo-a ao 

consumidor vulnerável, razão pela qual OPINO pela declaração de 

inexigibilidade do débito de R$ 170,40 (cento e setenta reais e quarenta 

centavos). Consequentemente, OPINO por condenar o Réu à abster-se de 

efetuar qualquer cobrança com os mesmos subsídios, sob pena de multa 

fixa, que OPINO por arbitrar em R$ 1.000,00 (um mil reais). A aludida multa 

passa a incidir a partir da demonstração inequívoca da cobrança e 

manutenção indevida da negativação posterior ao transito em julgado da 

presente. No que concerne aos danos morais, o Réu suscita eventual 

incidência da Súmula 385 do STJ. Pois bem. Nesse peculiar, tem-se que a 

aludida Súmula entende como inexistente o dano moral, quando há 

negativação prévia à discutida. A dívida aqui questionada, no valor de R$ 

170,40 (cento e setenta e reais e quarenta centavos), lançada em 

16/09/2014. De acordo com o extrato atualizado apresentado pelo Autor, 

essa é dívida mais antiga que recai sob o seu nome. Inscrições 

posteriores não são hábeis à incidência da súmula 385 do STJ. E, 

eventuais inscrições posteriores, influenciam na quantificação do dano 

moral, mas não no seu afastamento. Nesse contexto, a cobrança e 

negativação indevidas, são suficientes a ensejar a exacerbação dos 

sentimentos do homem médio, acarretando ao Réu a obrigação de 

indenizar a consumidora pelo abalo moral sofrido, o qual OPINO por 

reconhecê-lo na modalidade in re ipsa, consoante tem decidido a 

jurisprudência: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. BANCO. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 
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DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA. ÔNUS DO 

DEMANDADO DE COMPROVAR A CONTRATAÇÃO REGULAR E 

EXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTA CORRENTE. INSCRIÇÃO INDEVIDA 

CONFIGURADA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO 

MANTIDO. Competia ao requerido comprovar a origem e regularidade do 

débito que originou a inscrição do nome do autor em cadastro de restrição 

de crédito. Contudo, o contrato de abertura de conta corrente firmado não 

é suficiente a demonstrar a origem da dívida. Notadamente quando a 

efetiva movimentação da conta por parte do consumidor não está 

demonstrada, não justificando a cobrança de tarifas, encargos e pacote 

de serviço. Assim, não demonstrada a regularidade do débito, se mostra 

indevida a inscrição da demandante no rol de inadimplentes. Assim, 

cabível a declaração de inexistência do débito. A inclusão indevida de 

nome em órgão de proteção ao crédito configura o dano moral in re ipsa, 

que prescinde de comprovação. Quantum indenizatório fixado em R$ 

9.370,00 mantido, pois adequado ao parâmetro usual destas Turmas 

Recursais em casos análogos. Sentença mantida. RECURSO 

DESPROVIDO. (RAABE, Ana Cláudia Cachapuz Silva. Recurso inominado 

n. 71006823736. J. em 07 Jun. 2017. Disp. em www.tjrs.jus.br. Acesso 

em 04 Out. 2017.) Ora, há evidente violação da boa-fé contratual e 

indevida exposição do Autor a sentimentos como insegurança jurídica e 

revolta, ao ver seu nome exposto à negativação infundada, demonstrando 

o dano propriamente dito com a clara negligência do Réu, e sua falha na 

prestação do serviço, que atingiu a moral do Autor. DA QUANTIFICAÇÃO 

DO DANO MORAL No que tange à quantificação do dano moral, insta 

ressaltar que não há critérios legais e pré-estabelecidos para o seu 

arbitramento incumbindo ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento 

às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. Deve-se apurar um montante equilibrado que sirva como 

desestímulo para a repetição do fato danoso, e represente à vítima uma 

compensação financeira que, de alguma forma, amenize o seu sofrimento 

injustamente suportado, levando em consideração, dentre outros, a 

situação econômica das partes, a intensidade do sofrimento, a gravidade 

e grau de culpa do Réu, bem como as circunstâncias que envolveram os 

fatos, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a 

vítima e produza impacto bastante no causador do mal. Assim, sopesando 

os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda os critérios 

comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, e reputo justa e 

razoável a condenação do Réu ao pagamento da importância de R$ 

3.000,00 (três mil reais), como medida de caráter pedagógico. LITIGÂNCIA 

DE MÁ-FÉ. A litigância de má-fé se caracteriza com a prática de alguma 

das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC acompanhada do elemento 

dolo. Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:I - deduzir 

pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;II - 

alterar a verdade dos fatos;III - usar do processo para conseguir objetivo 

ilegal;IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;V - 

proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;VI - 

provocar incidente manifestamente infundado;VII - interpuser recurso com 

intuito manifestamente protelatório. Em exame dos autos, não se vislumbra 

a ocorrência de qualquer hipótese tipificada e, muito menos, o caráter 

manifestamente infundado da parte promovente ou o seu dolo em obstar o 

normal trâmite do processo. Por esta razão, não merece acolhimento o 

pleito de litigância de má-fé. Isso posto, após a análise dos fatos e 

documentações apresentadas: 1. No MÉRITO, OPINO por julgar 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados pelo Autor, nos 

termos do artigo 487, I do CPC/15, para reconhecer a relação de consumo 

entre as partes, e por DEFERIR a inversão do ônus da prova em seu favor, 

consoante artigo 6º, VIII do CDC. 2. OPINO pela declaração de 

inexigibilidade do título que originou o débito no valor de R$ 170,40 (cento e 

setenta reais e quarenta centavos). 3. OPINO por condenar o Réu a 

abster-se de efetuar qualquer cobrança com os mesmos subsídios, sob 

pena de multa fixa, que OPINO por arbitrar em R$ 1.000,00 (um mil reais). 

A aludida multa passa a incidir a partir da demonstração inequívoca da 

cobrança, após o transito em julgado da presente. 4. No que concerne aos 

danos morais, OPINO por reconhecê-los na modalidade in re ipsa, e por 

arbitrar um valor justo e razoável na proporção de R$ 3.000,00 (três mil 

reais), como medida de caráter pedagógico, corrigidos monetariamente 

(INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora 

incidem desde o evento danoso e a correção monetária a partir desta 

data. 5. Por fim, OPINO por indeferir o pedido do Réu quanto à condenação 

do Autor em litigância de má fé. Sem custas processuais e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito para apreciação e 

homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes, através de seus patronos. Ellen Adriane Souza 

C l e m e n t i n o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________ Vistos, 

etc. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de decisão elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), na forma do art. 40 

da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Preclusa a via recursal, arquive-se com as 

baixas necessárias. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002265-18.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KAREN GABRIELA BLOCK (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1002265-18.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: FLORENTINO & CASTELINI 

LTDA - ME EXECUTADO: KAREN GABRIELA BLOCK Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, conforme permissão do artigo 38 da Lei n. 

9.099/95. Compulsando os autos, observa-se que as partes noticiam a 

realização de acordo, e, a teor do que dispõe o art. 139, inc. V, do CPC, 

cumpre ao magistrado promover, a qualquer tempo, a autocomposição. 

Tendo em vista que as partes se compuseram, HOMOLOGO por sentença, 

para que opere seus jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado, e, em 

consequência, JULGO o processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na 

forma do artigo 487, III, “b”, do CPC. Sem custas ou despesas processuais 

(art. 54 da Lei 9.099/95). Int. Transitada em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas e anotações necessárias. Cumpra-se. Ednei 

Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001017-17.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DANILLO QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001017-17.2018.8.11.0010. REQUERENTE: DANILLO QUEIROZ 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos etc. Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 

9099/95. Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para 

julgamento, sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo 

pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do 

NCPC. In casu, é oportuno esclarecer que a relação travada entre as 

partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os 

ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor. Trata-se de ação 

de indenização de danos morais proposta por DANILLO QUEIROZ, em 

desfavor de ENERGISA MATOGROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A. Relata a parte autora ser consumidora da parte reclamada através da 

Unidade Consumidora n.º 6/119710-2, afirmando que teve seu nome 

inscrito nos órgãos de proteção ao crédito referente fatura em valor 

exorbitante, requerendo, assim, declaração de inexistência do débito, bem 

como indenização de danos morais. Liminar deferida. Em contestação 

alega a parte reclamada, em síntese, preliminar de incompetência do 

juizado especial cível para o processamento da causa, afirmando no 

mérito que não há dever de indenizar, haja vista inexistência de qualquer 
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irregularidade na cobrança, pugnando pela condenação da parte 

demandante em pedido contraposto. É o breve relato. Decido. 

PRELIMINARES Rejeito a preliminar de incompetência arguida, na medida 

em que se torna desnecessária a realização de prova pericial, vez que os 

elementos produzidos nos autos são suficientes para o deslinde da 

controvérsia. Ultrapassada a fase das preliminares, passo à análise do 

MÉRITO da demanda. MÉRITO Em análise aos elementos e circunstâncias 

que envolvem a controvérsia, tenho que NÃO assiste razão à parte 

autora. A solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela 

regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor 

provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra 

contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu 

alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de 

fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Com efeito, o que se 

tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte autora 

contesta a fatura emitida pela parte reclamada. De outro lado, a parte 

reclamada demonstrou efetivamente a existência de irregularidade na 

unidade consumidora constatada em 22/11/2017, trazendo aos autos o 

TOI – Termo de Ocorrência de Inspeção, comunicação do consumo 

recuperado, oportunizando a apresentação de recurso e conjunto 

fotográfico, conforme se infere dos documentos de ID 14160285, 

demonstrando suficientemente que havia irregularidade na unidade 

consumidora, o qual se encontrava com desvio de energia. Assim, há 

prova suficiente que demonstre que a parte autora usufruiu da prestação 

de serviço – energia elétrica, possuindo a empresa ré, nessas condições, 

o direito de emitir fatura de recuperação de receita com amparo na 

Resolução 414/2010 da ANEEL, e enviar o nome da parte consumidora 

inadimplente ao Cadastro restritivo de crédito. Aliás, referida fatura foi 

extraída com base em critérios técnicos dos artigos 129; 130, Inciso V e 

133, todos da Resolução n° 414/2010, da ANEEL, que assim dispõe: 

“CAPÍTULO XI DOS PROCEDIMENTOS IRREGULARES Seção I Da 

Caracterização da Irregularidade e da Recuperação da Receita Art. 129. 

Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve 

adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e 

apuração do consumo não faturado ou faturado a menor. § 1o A 

distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização 

de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos: I - emitir 

o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI, em formulário próprio, elaborado 

conforme Anexo V desta Resolução; II - solicitar perícia técnica, a seu 

critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante 

legal; III - elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a 

violação do medidor ou demais equipamentos de medição; (em vigor até 

Resolução 479, de 03.04.2012) IV - efetuar a avaliação do histórico de 

consumo e grandezas elétricas; e V - implementar, quando julgar 

necessário, os seguintes procedimentos; a) medição fiscalizadora, com 

registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 

(quinze) dias consecutivos; e b) recursos visuais, tais como fotografias e 

vídeos. § 2º Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele 

que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo. § 3º 

Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve 

ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita 

a comprovação do recebimento. § 4º A partir do recebimento do TOI, o 

consumidor tem 15 (quinze) dias para informar à distribuidora a opção pela 

perícia técnica, no medidor e demais equipamentos, de que trata o inciso II 

do § 1º, quando for o caso. § 5º Nos casos em que houver a necessidade 

de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a 

distribuidora deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado 

no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento 

ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los 

por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica. § 

6º O relatório de avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser 

elaborado pelo laboratório da distribuidora ou de terceiro, desde que 

certificado como posto de ensaio autorizado pelo órgão metrológico ou 

entidade por ele delegada, preservado o direito de o consumidor requerer 

a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1º. § 7º Na hipótese do § 6º, a 

distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante 

comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, 

data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso 

deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante 

nomeado. § 8º O consumidor pode solicitar, antes da data previamente 

informada pela distribuidora, uma única vez, novo agendamento para 

realização da avaliação técnica do equipamento. § 9º Caso o consumidor 

não compareça à data previamente informada, faculta-se à distribuidora 

seguir cronograma próprio para realização da avaliação técnica do 

equipamento, desde que observado o disposto no § 7º. § 10. Comprovada 

a irregularidade nos equipamentos de medição, o consumidor será 

responsável pelos custos de frete e da perícia técnica, caso tenha optado 

por ela, devendo a distribuidora informá-lo previamente destes custos, 

vedada a cobrança de demais custos. § 11. Os custos de frete de que 

trata o § 10 devem ser limitados ao disposto no § 10 do art. 137. Art. 130. 

Comprovado o procedimento irregular, para proceder à recuperação da 

receita, a distribuidora deve apurar as diferenças entre os valores 

efetivamente faturados e aqueles apurados por meio de um dos critérios 

descritos nos incisos a seguir, aplicáveis de forma sucessiva, sem 

prejuízo do disposto nos arts. 131 e 170: I - utilização do consumo 

apurado por medição fiscalizadora, proporcionalizado em 30 dias, desde 

que utilizada para caracterização da irregularidade, segundo a alínea ?a? 

do inciso V do § 1º do art. 129; II - aplicação do fator de correção obtido 

por meio de aferição do erro de medição causado pelo emprego de 

procedimentos irregulares, desde que os selos e lacres, a tampa e a base 

do medidor estejam intactos; III - utilização da média dos 3 (três) maiores 

valores disponíveis de consumo mensal de energia elétrica, 

proporcionalizados em 30 dias, e de demanda de potências ativas e 

reativas excedentes, ocorridos em até 12 (doze) ciclos completos de 

medição regular, imediatamente anteriores ao início da irregularidade; IV - 

determinação dos consumos de energia elétrica e das demandas de 

potências ativas e reativas excedentes, por meio da carga desviada, 

quando identificada, ou por meio da carga instalada, verificada no 

momento da constatação da irregularidade, aplicando-se para a classe 

residencial o tempo médio e a frequência de utilização de cada carga; e, 

para as demais classes, os fatores de carga e de demanda, obtidos a 

partir de outras unidades consumidoras com atividades similares; ou V - 

utilização dos valores máximos de consumo de energia elétrica, 

proporcionalizado em 30 (trinta) dias, e das demandas de potência ativa e 

reativa excedentes, dentre os ocorridos nos 3 (três) ciclos imediatamente 

posteriores à regularização da medição. Parágrafo único. Se o histórico de 

consumo ou demanda de potência ativa da unidade consumidora variar, a 

cada 12 (doze) ciclos completos de faturamento, em valor igual ou inferior 

a 40% (quarenta por cento) para a relação entre a soma dos 4 (quatro) 

menores e a soma dos 4 (quatro) maiores consumos de energia elétrica 

ativa, nos 36 (trinta e seis) ciclos completos de faturamento anteriores a 

data de emissão do TOI, e a irregularidade não distorcer esta 

característica, a utilização dos critérios de apuração dos valores básicos, 

para efeito de recuperação da receita, deve levar em consideração tal 

condição. Art. 133. Nos casos em que houver diferença a cobrar ou a 

devolver, a distribuidora deve informar ao consumidor, por escrito, a 

respeito dos seguintes elementos: I - ocorrência constatada; II - memória 

descritiva dos cálculos do valor apurado referente às diferenças de 

consumos de energia elétrica e de demandas de potências ativas e 

reativas excedentes, consoante os critérios fixados nesta Resolução; III - 

elementos de apuração da ocorrência, incluindo as informações da 

medição fiscalizadora, quando for o caso; IV - critérios adotados na 

compensação do faturamento; V - direito de reclamação previsto nos §§ 

1º e 3º deste artigo; e VI - tarifa(s) utilizada(s). § 1º Caso haja 

discordância em relação à cobrança ou devolução dos respectivos 

valores, o consumidor pode apresentar reclamação, por escrito, à 

distribuidora, a ser realizada em até 30 (trinta) dias. § 2º Na hipótese do § 

1º, a distribuidora deve comunicar, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias 

úteis, o resultado da reclamação ao consumidor, podendo enviar, se for o 

caso, a respectiva fatura de ajuste do faturamento, com vencimento 

previsto para, no mínimo, 5 (cinco) dias úteis. § 3º Persistindo a 

discordância em relação às providências adotadas, o consumidor pode 

contatar a ouvidoria da distribuidora, conforme disposto no art. 201. § 4º 

Na hipótese de o montante cobrado a maior não ter sido pago, a 

distribuidora deve cancelar a cobrança do referido valor e providenciar o 

reenvio da fatura com os valores devidamente ajustados.” Ademais, é 

entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça, que é indevido o corte 

no fornecimento de energia elétrica a título de recuperação de consumo 

não-faturado. Em que pese a parte autora tenha contribuído para a 

ocorrência do evento danoso, há outros meios para cobrança do débito, 

não sendo permitida a suspensão do fornecimento de energia, em caso de 

débito apenas de fatura eventual. Neste ponto, é certo que em se tratando 
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de cobrança de débito de recuperação de consumo, isto é, dívida 

pretérita, não há que se falar em possibilidade de suspensão do 

fornecimento de energia, conforme precedentes do Superior Tribunal de 

Justiça. Nesse sentido, ainda: ADMINISTRATIVO - RECURSO ESPECIAL - 

ENERGIA ELÉTRICA - DÉBITOS PRETÉRITOS - DIFERENÇA DE CONSUMO 

APURADA EM RAZÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - SUSPENSÃO 

DO FORNECIMENTO - IMPOSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência do STJ, 

embora considere legal a suspensão do serviço de fornecimento de 

energia elétrica pelo inadimplemento do consumidor, após aviso prévio, 

não a admite no caso de débitos antigos, que devem ser buscados pelas 

vias ordinárias de cobrança. 2. Entendimento que se aplica no caso de 

débito pretérito apurado a partir da constatação de irregularidade no 

medidor de energia elétrica, sendo considerado ilegítimo o corte no 

fornecimento do serviço a título de recuperação de consumo 

não-faturado. Precedentes. 3. Recurso especial provido. STJ - REsp: 

1336889 RS 2012/0164134-3, Relator: Ministra ELIANA CALMON, Data de 

Julgamento: 04/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 

11/06/2013) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO. 

ENERGIA ELÉTRICA. IRREGULARIDADES NO MEDIDOR. REFATURAMENTO. 

CÁLCULO DO DÉBITO REFERENTE À ENERGIA CONSUMIDA E NÃO 

REGISTRADA. APURAÇÃO NA FORMA DO ART. 72 DA RESOLUÇÃO Nº 

456/2000 DA ANEEL. CUSTO ADMINISTRATIVO INDEVIDO. SUSPENSÃO 

NO FORNECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE EM CASO DE INADIMPLEMENTO DO 

CONSUMIDOR POR DÉBITO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. DÉBITO 

PRETÉRITO. PRECEDENTES. I. Constatadas irregularidades no medidor de 

energia elétrica, correto o cálculo do refaturamento, conforme o art. 72, IV, 

b , da Resolução nº 456/2000. II. Ilegal a cobrança do custo administrativo, 

ante a inexistência de comprovação dos valores gastos no procedimento 

de fiscalização. III. Indevido o corte no fornecimento de energia elétrica, se 

houver inadimplemento do consumidor, por débito de recuperação de 

consumo, pois considerado débito pretérito. Precedentes do Superior 

Tribunal de Justiça. Apelação da parte autora desprovida. Apelação da 

concessionária parcialmente provida. Voto vencido. (Apelação Cível Nº 

70052658291, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Marco Aurélio Heinz, Julgado em 14/08/2013) Reputa-se assim 

existente a relação jurídica entre as partes, mas restando inequívoca a 

inexistência de dano moral a ser reparado. No caso, não há que se falar 

em indenização por danos morais tendo em vista que não houve 

suspensão do fornecimento de energia em razão da fatura eventual 

discutida nestes autos. Essas premissas forçam reconhecer a 

improcedência dos pedidos da parte autora, conforme entendimento 

firmado pela Turma Recursal do Estado do Mato Grosso, assim ementado: 

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ENERGIA ELÉTRICA – 

FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – DANO MORAL – SENTENÇA 

DE PARCIAL PROCEDENCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – 

SENTENÇA REFORMADA – LAUDO E FOTOS ATESTANDO A EXISTÊNCIA 

DE IRREGULARIDADES DO MEDIDOR – DANO MORAL NÃO 

CARACTERIZADO – COBRANÇA DEVIDA – SENTENÇA REFORMADA – 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTE A 

AÇÃO. As provas coligidas nos autos são suficientes para o deslinde da 

controvérsia, pelo que se afasta a sentença de parcial procedência. A 

cobrança contestada é devida, tendo em vista o TOI e acervo fotográfico 

anexado na contestação, atestando a existência de irregularidades no 

medidor, além do aumento nas faturas posteriores evidenciando o desvio. 

A cobrança revela-se legítima e devida, não havendo que se falar em 

dano moral. Recurso conhecido e provido para julgar improcedente a 

ação. Recurso Inominado nº.: 0028104-23.2017.811.0002 - Origem: 

Juizado Especial Cível do Cristo Rei Recorrente (s): ENERGISA MATO 

GROSSO S/A - Recorrido(s): JOCINETE ALVES DO NASCIMENTO - Juiz 

Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes Ademais, analisando 

detidamente o histórico de contas da unidade consumidora da parte 

autora, trazido aos autos nos ID’s 13189015, 13189009 e 13189001 

verifico que após a constatação da irregularidade (11/2017) e troca do 

medidor, houve considerável aumento do consumo de energia de sua 

Unidade Consumidora. DO PEDIDO CONTRAPOSTO A parte reclamada 

requer o pagamento no valor da dívida relativamente ao inadimplemento, 

aduz que a parte autora deveria quitar seus débitos, porém, deixou de 

pagar o importe de R$ 5.308,20 (cinco mil trezentos e oito reais e vinte 

centavos), que se encontra inadimplente, sem notícias nos autos de 

quitação. Diante da comprovação do consumo e, em face de inadimplência 

da mesma, merece guarida o pedido contraposto apresentado pela parte 

reclamada. DISPOSITIVO Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, 

inciso I, do Novo Código de Processo Civil, julgo IMPROCEDENTE os 

pedidos da exordial, REVOGANDO a liminar concedida, tão somente no 

que tange à determinação de não inscrição do nome da parte reclamante 

dos cadastros de Órgãos de Proteção ao Crédito, devendo a parte 

reclamada se ABSTER de interromper o fornecimento de energia elétrica 

na unidade consumidora indicada na inicial em razão dos débitos 

discutidos nos autos. ACOLHO o pedido contraposto, determinando que a 

parte autora pague a fatura discutida nos autos, cujo valor total é de R$ 

5.308,20 (cinco mil trezentos e oito reais e vinte centavos), acrescida de 

juros e corrigida monetariamente a partir do vencimento da fatura. Sem 

custas nem honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da 

Lei 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 

40 da lei 9.099/95. Publicado e registrado no PJE. DANILO ALEXANDRE 

A L V E S  J u i z  L e i g o 

____________________________________________________ Vistos, 

etc. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de decisão elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), na forma do art. 40 

da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Preclusa a via recursal, arquive-se com as 

baixas necessárias. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001037-08.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SELVINO ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA APARECIDA DA SILVA OAB - MT21753/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001037-08.2018.8.11.0010. REQUERENTE: SELVINO ALVES DA SILVA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos etc. Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 

9099/95. Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para 

julgamento, sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo 

pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do 

NCPC. In casu, é oportuno esclarecer que a relação travada entre as 

partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os 

ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor. Trata-se de ação 

de indenização de danos morais proposta por SELVINO ALVES DA SILVA, 

em desfavor de ENERGISA MATOGROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A. Relata a parte autora ser consumidora da parte reclamada através da 

Unidade Consumidora n.º 6/1916103-3, afirmando que teve seu nome 

inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, referente fatura em valor 

exorbitante, requerendo assim a declaração de inexistência do débito, bem 

como, indenização de danos morais. Liminar deferida. Em contestação 

alega a parte reclamada, em síntese, preliminar de incompetência do 

juizado especial cível para o processamento da causa, afirmando no 

mérito que não há dever de indenizar, haja vista inexistência de qualquer 

irregularidade na cobrança, pugnando pela condenação da parte 

demandante em pedido contraposto. É o breve relato. Decido. 

PRELIMINARES Rejeito a preliminar de incompetência arguida, na medida 

em que se torna desnecessária a realização de prova pericial, vez que os 

elementos produzidos nos autos são suficientes para o deslinde da 

controvérsia. Ultrapassada a fase das preliminares, passo à análise do 

MÉRITO da demanda. MÉRITO Em análise aos elementos e circunstâncias 

que envolvem a controvérsia, tenho que NÃO assiste razão à parte 

autora. A solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela 

regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor 

provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra 

contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu 

alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de 

fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Com efeito, o que se 

tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte autora 
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contesta a fatura emitida pela parte reclamada. De outro lado, a parte 

reclamada demonstrou efetivamente a existência de irregularidade na 

unidade consumidora constatada em 10/07/2017, trazendo aos autos o 

TOI – Termo de Ocorrência de Inspeção, comunicação do consumo 

recuperado, oportunizando a apresentação de recurso e conjunto 

fotográfico, conforme se infere dos documentos de ID 14195307, 

demonstrando suficientemente que havia irregularidade na unidade 

consumidora, o qual se encontrava com desvio de energia. Ademais, a 

própria parte autora demonstrou através do documento de ID 14195307, 

que fora oportunizada pela parte ré a apresentação de recurso, o qual 

restou indeferido. Assim, há prova suficiente que demonstre que a parte 

autora usufruiu da prestação de serviço – energia elétrica, possuindo a 

empresa ré, nessas condições, o direito de emitir fatura de recuperação 

de receita com amparo na Resolução 414/2010 da ANEEL, e enviar o nome 

da parte consumidora inadimplente ao Cadastro restritivo de crédito. Aliás, 

referida fatura foi extraída com base em critérios técnicos dos artigos 129; 

130, Inciso V e 133, todos da Resolução n° 414/2010, da ANEEL, que 

assim dispõe: CAPÍTULO XI - DOS PROCEDIMENTOS IRREGULARES - 

Seção I - Da Caracterização da Irregularidade e da Recuperação da 

Receita. Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a 

distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel 

caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a 

menor. § 1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a 

caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes 

procedimentos: I - emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI, em 

formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução; II - 

solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo 

consumidor ou por seu representante legal; III - elaborar relatório de 

avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais 

equipamentos de medição; (em vigor até Resolução 479, de 03.04.2012) IV 

- efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e V - 

implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos; a) 

medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de 

massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e b) recursos 

visuais, tais como fotografias e vídeos. § 2º Uma cópia do TOI deve ser 

entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da 

sua emissão, mediante recibo. § 3º Quando da recusa do consumidor em 

receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por 

qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento. § 4º A 

partir do recebimento do TOI, o consumidor tem 15 (quinze) dias para 

informar à distribuidora a opção pela perícia técnica, no medidor e demais 

equipamentos, de que trata o inciso II do § 1º, quando for o caso. § 5º Nos 

casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou demais 

equipamentos de medição, a distribuidora deve acondicioná-los em 

invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de 

comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que 

acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte 

adequado para realização da avaliação técnica. § 6º O relatório de 

avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser elaborado pelo 

laboratório da distribuidora ou de terceiro, desde que certificado como 

posto de ensaio autorizado pelo órgão metrológico ou entidade por ele 

delegada, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica 

de que trata o inciso II do § 1º. § 7º Na hipótese do § 6º, a distribuidora 

deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com 

pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da 

realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, 

acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado. § 8º 

O consumidor pode solicitar, antes da data previamente informada pela 

distribuidora, uma única vez, novo agendamento para realização da 

avaliação técnica do equipamento. § 9º Caso o consumidor não 

compareça à data previamente informada, faculta-se à distribuidora seguir 

cronograma próprio para realização da avaliação técnica do equipamento, 

desde que observado o disposto no § 7º. § 10. Comprovada a 

irregularidade nos equipamentos de medição, o consumidor será 

responsável pelos custos de frete e da perícia técnica, caso tenha optado 

por ela, devendo a distribuidora informá-lo previamente destes custos, 

vedada a cobrança de demais custos. § 11. Os custos de frete de que 

trata o § 10 devem ser limitados ao disposto no § 10 do art. 137. Art. 130. 

Comprovado o procedimento irregular, para proceder à recuperação da 

receita, a distribuidora deve apurar as diferenças entre os valores 

efetivamente faturados e aqueles apurados por meio de um dos critérios 

descritos nos incisos a seguir, aplicáveis de forma sucessiva, sem 

prejuízo do disposto nos arts. 131 e 170: I - utilização do consumo 

apurado por medição fiscalizadora, proporcionalizado em 30 dias, desde 

que utilizada para caracterização da irregularidade, segundo a alínea ?a? 

do inciso V do § 1º do art. 129; II - aplicação do fator de correção obtido 

por meio de aferição do erro de medição causado pelo emprego de 

procedimentos irregulares, desde que os selos e lacres, a tampa e a base 

do medidor estejam intactos; III - utilização da média dos 3 (três) maiores 

valores disponíveis de consumo mensal de energia elétrica, 

proporcionalizados em 30 dias, e de demanda de potências ativas e 

reativas excedentes, ocorridos em até 12 (doze) ciclos completos de 

medição regular, imediatamente anteriores ao início da irregularidade; IV - 

determinação dos consumos de energia elétrica e das demandas de 

potências ativas e reativas excedentes, por meio da carga desviada, 

quando identificada, ou por meio da carga instalada, verificada no 

momento da constatação da irregularidade, aplicando-se para a classe 

residencial o tempo médio e a frequência de utilização de cada carga; e, 

para as demais classes, os fatores de carga e de demanda, obtidos a 

partir de outras unidades consumidoras com atividades similares; ou V - 

utilização dos valores máximos de consumo de energia elétrica, 

proporcionalizado em 30 (trinta) dias, e das demandas de potência ativa e 

reativa excedentes, dentre os ocorridos nos 3 (três) ciclos imediatamente 

posteriores à regularização da medição. Parágrafo único. Se o histórico de 

consumo ou demanda de potência ativa da unidade consumidora variar, a 

cada 12 (doze) ciclos completos de faturamento, em valor igual ou inferior 

a 40% (quarenta por cento) para a relação entre a soma dos 4 (quatro) 

menores e a soma dos 4 (quatro) maiores consumos de energia elétrica 

ativa, nos 36 (trinta e seis) ciclos completos de faturamento anteriores a 

data de emissão do TOI, e a irregularidade não distorcer esta 

característica, a utilização dos critérios de apuração dos valores básicos, 

para efeito de recuperação da receita, deve levar em consideração tal 

condição. Art. 133. Nos casos em que houver diferença a cobrar ou a 

devolver, a distribuidora deve informar ao consumidor, por escrito, a 

respeito dos seguintes elementos: I - ocorrência constatada; II - memória 

descritiva dos cálculos do valor apurado referente às diferenças de 

consumos de energia elétrica e de demandas de potências ativas e 

reativas excedentes, consoante os critérios fixados nesta Resolução; III - 

elementos de apuração da ocorrência, incluindo as informações da 

medição fiscalizadora, quando for o caso; IV - critérios adotados na 

compensação do faturamento; V - direito de reclamação previsto nos §§ 

1º e 3º deste artigo; e VI - tarifa(s) utilizada(s). § 1º Caso haja 

discordância em relação à cobrança ou devolução dos respectivos 

valores, o consumidor pode apresentar reclamação, por escrito, à 

distribuidora, a ser realizada em até 30 (trinta) dias. § 2º Na hipótese do § 

1º, a distribuidora deve comunicar, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias 

úteis, o resultado da reclamação ao consumidor, podendo enviar, se for o 

caso, a respectiva fatura de ajuste do faturamento, com vencimento 

previsto para, no mínimo, 5 (cinco) dias úteis. § 3º Persistindo a 

discordância em relação às providências adotadas, o consumidor pode 

contatar a ouvidoria da distribuidora, conforme disposto no art. 201. § 4º 

Na hipótese de o montante cobrado a maior não ter sido pago, a 

distribuidora deve cancelar a cobrança do referido valor e providenciar o 

reenvio da fatura com os valores devidamente ajustados. Ademais, é 

entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça, que é indevido o corte 

no fornecimento de energia elétrica, no que tange a débitos com lapso 

temporal superior a 90 (noventa) dias após o vencimento. No caso dos 

autos, em se tratando de recuperação de consumo (débitos pretéritos, 

portanto), mostra-se ilegal o corte de energia. Em que pese a parte autora 

tenha contribuído para a ocorrência do evento danoso, há outros meios 

para cobrança do débito, não sendo permitida a suspensão do 

fornecimento de energia, em caso de débito apenas de fatura eventual. 

Neste ponto, é certo que em se tratando de cobrança de débito de 

recuperação de consumo, isto é, dívida pretérita, não há que se falar em 

possibilidade de suspensão do fornecimento de energia, conforme 

precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido, ainda: 

Ementa: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. 

ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO. RECUPERAÇÃO DO 

CONSUMO. FRAUDE NO MEDIDOR. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. 

RESOLUÇÕES 456/20 E 414/2010 AMBAS DA ANEEL. CORTE NO 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITO PRETÉRITO. 

IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS RECURSAIS. APLICAÇÃO DO ART. 85, 

§11, DO CPC. 1. Prova documental carreada nos autos que evidencia a 

existência de fraude. 2. Desnecessária a realização de prova pericial, já 
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que a fraude foi devidamente comprovada nos autos pelas fotografias e 

termo de ocorrência de irregularidade e, especialmente, pelo histórico de 

consumo. 3. A facilitação do ônus da prova ao consumidor não o exime de 

contrapor os fatos e documentos juntados pela concessionária. 4. Não há 

qualquer ilegalidade na aplicação da Resolução n. 414/10 da ANEEL para 

cálculo da recuperação do consumo que deixou de ser faturado. 5. 

Legítima a incidência do custo administrativo, porquanto presentes os 

requisitos das Resoluções nº 456/00 e nº 1.058/2010, ambas da ANEEL. 

6. A suspensão do serviço de fornecimento de energia elétrica em caso 

de inadimplemento de débito atual está legalmente prevista no art. 6º, §3º 

da Lei nº 8.987/95, bem como no art. 140, §3º, II, da Resolução nº 

414/2010, da ANEEL. Entendimento sedimentado no STJ e neste Tribunal 

de Justiça. No caso dos autos, em se tratando de recuperação de 

consumo (débitos pretéritos, portanto), mostra-se ilegal o corte de energia. 

7. Sentença parcialmente reformada para admitir a cobrança do custo 

administrativo. Diante do desprovimento na íntegra das razões da autora, 

impõe-se a majoração dos honorários sucumbenciais devidos ao 

procurador da ré, de acordo com o disposto no art. 85, §11, do CPC. 

NEGARAM PROVIMENTO AO APELO DA AUTORA E DERAM PARCIAL 

PROVIMENTO AO APELO DA RÉ. (Apelação Cível Nº 70077883445, 

Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz 

Felipe Silveira Difini, Julgado em 26/07/2018) Reputa-se assim existente a 

relação jurídica entre as partes, mas restando inequívoca a inexistência de 

dano moral a ser reparado. No caso, não há que se falar em indenização 

por danos morais tendo em vista que não houve qualquer irregularidade 

praticada pela parte ré. Essas premissas forçam reconhecer a 

improcedência dos pedidos da parte autora, conforme entendimento 

firmado pela Turma Recursal do Estado do Mato Grosso, assim ementado: 

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ENERGIA ELÉTRICA – 

FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – DANO MORAL – SENTENÇA 

DE PARCIAL PROCEDENCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – 

SENTENÇA REFORMADA – LAUDO E FOTOS ATESTANDO A EXISTÊNCIA 

DE IRREGULARIDADES DO MEDIDOR – DANO MORAL NÃO 

CARACTERIZADO – COBRANÇA DEVIDA – SENTENÇA REFORMADA – 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTE A 

AÇÃO. As provas coligidas nos autos são suficientes para o deslinde da 

controvérsia, pelo que se afasta a sentença de parcial procedência. A 

cobrança contestada é devida, tendo em vista o TOI e acervo fotográfico 

anexado na contestação, atestando a existência de irregularidades no 

medidor, além do aumento nas faturas posteriores evidenciando o desvio. 

A cobrança revela-se legítima e devida, não havendo que se falar em 

dano moral. Recurso conhecido e provido para julgar improcedente a 

ação. Recurso Inominado nº.: 0028104-23.2017.811.0002 - Origem: 

Juizado Especial Cível do Cristo Rei Recorrente (s): ENERGISA MATO 

GROSSO S/A - Recorrido(s): JOCINETE ALVES DO NASCIMENTO - Juiz 

Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes DO PEDIDO CONTRAPOSTO 

A parte reclamada requer o pagamento no valor da dívida relativamente ao 

inadimplemento, aduz que a parte autora deveria quitar seus débitos, 

porém, deixou de pagar o importe de R$ 262,12 (duzentos e sessenta e 

dois reais e doze centavos), que se encontra inadimplente, sem notícias 

nos autos de quitação. Diante da comprovação do consumo e, em face de 

inadimplência da mesma, merece guarida o pedido contraposto 

apresentado pela parte reclamada. DISPOSITIVO Ante o exposto, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, julgo 

IMPROCEDENTE os pedidos da exordial, REVOGANDO a liminar concedida, 

tão somente no que tange à determinação de não inscrição do nome da 

parte reclamante dos cadastros de Órgãos de Proteção ao Crédito, 

devendo a parte reclamada se ABSTER de interromper o fornecimento de 

energia elétrica na unidade consumidora indicada na inicial, em razão dos 

débitos discutidos nos autos. ACOLHO o pedido contraposto, 

determinando que a parte autora pague a fatura discutida nos autos, cujo 

valor total é de R$ 262,12 (duzentos e sessenta e dois reais e doze 

centavos), acrescida de juros e corrigida monetariamente a partir do 

vencimento da fatura. Sem custas nem honorários, em conformidade com 

o art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95. À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de 

Jaciara para homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Publicado 

e registrado no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo 

____________________________________________________ Vistos, 

etc. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de decisão elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), na forma do art. 40 

da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Preclusa a via recursal, arquive-se com as 

baixas necessárias. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001020-69.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

RENILDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA MOREIRA DE LIMA BORTOLINI OAB - MT15939/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001020-69.2018.8.11.0010. REQUERENTE: RENILDO DA SILVA 

REQUERIDO: OI S.A Vistos etc. Dispensado o relatório nos termos do 

artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. Analisando o processo, verifico que se 

encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a produção de 

outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 355, I do NCPC. In casu, é oportuno esclarecer que a 

relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser 

aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do 

Consumidor. Trata-se de ação de indenização por danos morais, proposta 

por RENILDO DA SILVA, em desfavor de OI S.A. Relata a parte autora que 

teve seu nome inserido nos órgãos de proteção ao crédito, referente 

débito indevido, tendo em vista que no momento de solicitação de 

transferência da linha telefônica, não fora possível a disponibilização do 

serviço de internet, oportunidade em que solicitou o cancelamento da linha, 

pleiteando ao final a declaração de inexistência do débito e indenização 

por danos morais. Liminar indeferida. Em contestação, alega a parte 

reclamada, em síntese, que o débito é devido, não havendo dever de 

indenizar, haja vista inexistência de qualquer irregularidade na cobrança, 

pugnando ao final pela condenação da parte autora no pedido contraposto 

e a improcedência da demanda. Inexistindo preliminares, posso a análise 

da questão de mérito da demanda. É o breve relato. Decido. MÉRITO Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que assiste parcial razão à parte autora. A solução do litígio não 

demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil 

que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. 

Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Temos por regra, que nos litígios envolvendo relações de consumo, tal 

qual no presente caso, o ônus da prova passa a ser da parte 

fornecedora. A inversão do ônus da prova tem como fundamento a 

hipossuficiência da parte consumidora, não só no plano econômico, mas 

também jurídico, principalmente processual, porque não raras vezes está 

a parte consumidora impossibilitada de comprovar seu direito por ausência 

de dados, enquanto a parte fornecedora tem ao seu alcance todos os 

elementos indispensáveis para a produção da prova. Assim, inverto o 

ônus da prova em favor da parte consumidora, o que faço com 

supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe a parte reclamada provar a veracidade de 

seus argumentos alegados, na qualidade de fornecedora de serviços, 

seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas 

são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, II, do NCPC. 

Compulsando os autos verifico que a parte reclamada não conseguiu 

satisfatoriamente com a contestação inibir os fatos constitutivos do direito 

do autor trazido com a exordial e, nem provar o que afirmou com a defesa. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte autora contesta o débito inserido nos órgãos de proteção ao 

crédito pela parte reclamada, tendo em vista a solicitação do cancelamento 

de transferência da linha telefônica, em virtude de indisponibilidade do 

serviço de internet pela parte ré. Ressalta-se que a parte autora não nega 

a existência de relação com a parte ré, porém, informa que diante da 

indisponibilidade do serviço de internet, requereu o cancelamento da 

transferência da linha telefônica. No presente caso, em pese a reclamada 
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tenha afirmado a existência do débito, bem como, tenha asseverado na 

peça de resistência a inexistência de irregularidades, bem como, a 

realização de solicitação do cancelamento pela parte reclamante, 

observa-se que esta NÃO trouxe aos autos qualquer tipo de contrato ou 

documento, quiçá aqueles firmados pela parte autora, que comprovasse a 

efetiva data de solicitação do cancelamento da linha telefônica, e ainda, 

não comprovou a disponibilização do serviço de internet, se descuidando 

de provar o alegado na peça defensiva, passando ao largo de comprovar 

a relação jurídica entre as partes, que ensejaram os débitos discutidos 

nos autos. Outrossim, em exame do conjunto fático probatório disponível 

nos autos, nota-se que foi juntado pela parte promovida, no corpo da peça 

de resistência, telas que aparentam ser de seu sistema, bem como, 

faturas, as quais não têm o condão probatório, pois ao que tudo indica se 

tratam de documentos apócrifos e produzidos unilateralmente. Ora, 

analisando detidamente os autos, verifico que a parte ré confessa que na 

peça defensiva que não fora possível instalar o serviço de internet, 

nesses termos: Inexistem portas de internet disponíveis que permitam a 

instalação de terminal de internet banda larga em favor da requerente, o 

que impossibilita, temporariamente, o cumprimento do pedido feito pela 

requerente, qual seja, a imediata instalação dos serviços de internet na 

sua residência. O artigo 389 do Código de Processo Civil disciplina a 

respeito da confissão da seguinte maneira: Art. 389. Há confissão, judicial 

ou extrajudicial, a parte admite a verdade de fato contrário ao seu 

interesse e favorável ao do adversário. O artigo 374 do Código de 

Processo Civil prescreve que independem de prova determinadas 

circunstâncias que ocorrem no processo, vejamos: “Art. 374. Não 

dependem de prova os fatos: I - notórios; II - afirmados por uma parte e 

confessados pela parte contrária; III - admitidos, no processo, como 

incontroversos;” Logo, por força dos dispositivos supramencionados, tais 

fatos não dependem mais de prova. Desta feita, se NÃO houve a 

disponibilização do serviço de internet pela parte ré em favor da parte 

autora, não poderia a parte demandada realizar a cobrança de tais 

serviços, bem como, inserir os dados da mesma junto aos órgãos de 

proteção ao crédito. É que da análise da peça defensiva, verifico que a 

parte ré trouxe como prova dos supostos débitos, as faturas dos meses 

03/2017 (ID 14321927) e 05/2017 (ID 14321944), as quais apresentam a 

cobrança pelo serviço de internet denominado OI VELOX, ou seja, serviço 

que a própria parte reclada confessa não ter disponibilizado. No caso em 

tela, de acordo com os documentos carreados nos autos, não há qualquer 

comprovação da prestação dos serviços e, consequente relação jurídica 

entre a parte autora e a parte ré, apto a legitimar os débitos inseridos nos 

órgãos de proteção ao crédito. Analisando detidamente os autos, verifico 

que a parte autora trouxe com a exordial, extrato dos órgãos de proteção 

ao credito, demonstrando a realização da inscrição pela parte ré. 

Ademais, a parte ré não trouxe nos autos qualquer documento capaz de 

demonstrar a origem de tais débitos, ônus que lhe incumbia. Deste modo, 

entendo que assiste razão a parte reclamante, pois não houve a 

comprovação dos débitos que originaram a inscrição de seus dados 

pessoais junto ao órgão de restrição ao crédito (SPC/SERASA). Insta 

ressaltar que a responsabilidade da parte reclamada como fornecedora de 

serviços é objetiva nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Tal 

responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor 

ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova 

relativo a essas hipóteses do prestador do serviço e não tendo ele se 

desincumbido do ônus que lhe cabia deve ser responsabilizado pelos 

danos causados. Os artigos 186 e 927 ambos do Código Civil Brasileiro, 

prelecionam que: Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, 

negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda 

que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Art. 927. Aquele que, por ato 

ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. 

Nesse caso, em que provável a aflição da parte autora em face do ato 

lesivo ensejado pela parte demandada, resta estabelecido o dever de 

indenizar por dano moral, importando, na sequência, fixar o quantum 

indenizatório. Na temática, a lei civil não fornece critérios específicos para 

a fixação do quantum, cabendo ao Juiz a árdua missão de estipular um 

valor justo de modo a amenizar e compensar o abalo. O valor a ser 

arbitrado na indenização por danos morais deve atender a uma dupla 

finalidade: reparação e repressão. E, portanto, deve ser observada a 

capacidade econômica do atingido, mas também do ofensor, de molde a 

que não haja enriquecimento injustificado, mas que também não lastreie 

indenização que não atinja o caráter pedagógico a que se propõe. Nesse 

sentido, preleciona o STJ: “Na fixação do valor da condenação por dano 

moral, deve o julgador atender a certos critérios, tais como nível cultural do 

causador do dano; condição sócio-econômica do ofensor e do ofendido; 

intensidade do dolo ou grau da culpa (se for o caso) do autor da ofensa; 

efeitos do dano no psiquismo do ofendido e as repercussões do fato na 

comunidade em que vive a vítima." (RESP 355392/RJ, Rel. MINISTRO 

CASTRO FILHO, j. 26.03.02). Nessa trilha leciona SÉRGIO CAVALIERI 

FILHO: “Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que 

guarda uma certa proporcionalidade. Importa dizer que o juiz, ao valorar o 

dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente 

arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a 

intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a 

capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do 

ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes” (in 

Programa de Responsabilidade Civil, 2.ª edição, 2001 p. 81/82) Com efeito, 

a indenização por dano moral deve representar para a vítima uma 

satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A 

eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal 

satisfação em justa medida, de modo que não signifique um 

enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no 

causador do mal a fim de dissuadi-lo a praticar novo atentado. A 

jurisprudência trilha o caminho do bom senso nessa linha tênue daquilo 

que representa o equilíbrio do justo ressarcimento: “Ao magistrado 

compete estimar o valor da reparação de ordem moral, adotando os 

critérios da prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum 

arbitrado representa um valor simbólico que tem por escopo não o 

pagamento do ultraje - a honra não tem preço - mas a compensação moral, 

a reparação satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido.(TJPR, APC nº 

19.411-2, 1ª Turma Cível, Des. Rel. Oto Luiz Sponholz).” Sopesando tais 

orientações e ponderando as circunstâncias do caso, reputo apropriada e 

condizente a fixação da verba indenizatória por danos morais, 

satisfazendo, assim, a justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o 

constrangimento causado, bem como a condição econômica da parte 

reclamada, atendendo ao caráter compensatório e ao mesmo tempo 

inibidor a que se propõe a pretensão indenizatória, nos moldes 

estabelecidos na Constituição da República, suficiente para representar 

um desestímulo à prática de novas condutas pelo agente causador do 

dano. Assim, ante a ausência de comprovação de vínculo entre as partes, 

a declaração de inexistência da relação jurídica e do débito é medida que 

se impõe. DO PEDIDO CONTRAPOSTO No que tange a pretensão 

contraposta, formulada pela parte reclamada, tenho que a mesma deve 

ser indeferida. Compulsando os autos, verifico que esta, não conseguiu 

trazer provas aptas a demonstrar a veracidade de suas alegações, 

passando ao largo de comprovar a disponibilização dos serviços em favor 

da parte autora que, supostamente originaram os débitos discutidos nos 

autos. Assim, diante da ausência de comprovação dos débitos, a 

improcedência do pedido contraposto é medida imperiosa. DISPOSITIVO 

Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da 

exordial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil, para o fim de: 1 – declarar inexigível o débito discutido na 

presente demanda; 2 - determinar que a parte promovida providencie a 

exclusão dos dados da parte reclamante, junto aos órgãos de proteção do 

crédito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de fixação de multa; e 3 - 

condenar a parte reclamada ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais) pelos danos morais sofridos pela parte reclamante, valor este que 

deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE 

e, juros legais de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir do 

arbitramento desta sentença, nos termos da súmula 362 do STJ. Sem 

custas nem honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da 

Lei 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 

40 da lei 9.099/95. Publicado e registrado no PJE. DANILO ALEXANDRE 

A L V E S  J u i z  L e i g o 

____________________________________________________ Vistos, 

etc. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de decisão elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), na forma do art. 40 

da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Preclusa a via recursal, arquive-se com as 

baixas necessárias. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001021-54.2018.8.11.0010. REQUERENTE: JUVENAL DE SOUZA 

COIMBRA REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos etc. Dispensado o 

relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. Analisando o 

processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao 

julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. In casu, é 

oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no 

Código de Defesa do Consumidor. Trata-se de ação de indenização de 

dano moral proposta por JUVENAL DE SOUZA COIMBRA, em desfavor de 

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I. Relata a parte autora que teve seu nome 

inserido nos órgãos de proteção ao crédito, referente débito do qual 

desconhece a origem, pleiteando ao final a declaração de inexistência do 

débito e indenização por danos morais. Liminar indeferida. Em contestação 

alega a parte reclamada, em síntese, preliminar de incompetência do 

juizado especial e conexão, afirmando no mérito a incidência da súmula 

385 do STJ, que a inclusão do nome da parte autora nos órgãos de 

proteção ao crédito se deu de forma legítima, tendo em vista cessão de 

crédito, não havendo o que se falar em indenização por danos morais, 

pugnando ao final pela improcedência da demanda. É o breve relato. 

Decido. PRELIMINARES Rejeito a preliminar de incompetência do Juizado 

Especial arguida pela parte reclamada, sob o fundamente de necessidade 

de realização de perícia grafotécnica, ante a inexistência de documentos a 

serem periciados, bem como, tendo em vista que os documentos trazidos 

nos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia. No mesmo 

sentido, rejeito a preliminar de conexão arguida pela parte reclamada, 

tendo em vista que as reclamações ajuizadas tratam-se de débitos e 

contratos distintos, ou seja, os débitos discutidos nas demandas são 

diversos, não havendo comunhão de pedido ou causa de pedir em tais 

demandas. Ultrapassada a fase das preliminares, passo à análise do 

MÉRITO da demanda. MÉRITO Em análise aos elementos e circunstâncias 

que envolvem a controvérsia, tenho que parcial razão assiste à parte 

autora. De toda forma, a solução do litígio não demanda muito esforço, 

mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que 

compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo 

Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, 

expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do 

autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Temos por regra, que nos litígios envolvendo relações de consumo, tal 

qual no presente caso, o ônus da prova passa a ser da parte 

fornecedora. A inversão do ônus da prova tem como fundamento a 

hipossuficiência da parte consumidora, não só no plano econômico, mas 

também jurídico, principalmente processual, porque não raras vezes está 

a parte consumidora impossibilitada de comprovar seu direito por ausência 

de dados, enquanto a parte fornecedora tem ao seu alcance todos os 

elementos indispensáveis para a produção da prova. Assim, inverto o 

ônus da prova em favor da parte consumidora, o que faço com 

supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe a parte reclamada provar a veracidade de 

seus argumentos alegados, na qualidade de fornecedora de serviços, 

seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas 

são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, II, do NCPC. 

Compulsando os autos verifico que a parte reclamada não conseguiu 

satisfatoriamente com a contestação inibir os fatos constitutivos do direito 

do autor trazido com a exordial e, nem provar o que afirmou com a defesa. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte autora desconhece qualquer origem dos débitos, que 

ensejaram a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. No 

presente caso, em pese a parte reclamada tenha afirmado a ausência de 

conduta ilícita, observa-se que esta não trouxe aos autos qualquer tipo de 

documento, que comprovasse a prestação do serviço ou sua 

disponibilização em favor da parte autora, passando ao largo de 

comprovar a efetiva prestação dos serviços entre as partes e o principal, 

a legalidade dos débitos discutidos nos autos. No caso em tela, de acordo 

com os documentos carreados nos autos, não há qualquer comprovação 

do débito originário entre a parte autora e a cedente, bem como, qualquer 

relação havida entre as mesmas. Ademais, a parte autora nega na peça 

de impugnação a existência de qualquer débito junto a suposta cedente. 

Ora, a parte demandada não demonstrou a respectiva cessão do débito, a 

fim de comprovar que a cedente possuía relação jurídica com a 

demandante e, transferiu a titularidade do crédito à instituição ré neste 

feito. A figura jurídica da cessão de crédito é admitida pelo ordenamento 

jurídico pátrio e dispensa a anuência do devedor. Contudo, não havendo a 

comprovação do débito originário, não há de se reconhecer a legitimidade 

do débito, bem como o vínculo entre as partes. Nesse sentido é o 

entendimento da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso: RECURSO 

INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO 

DO DÉBITO ORIGINAL, QUE DEU ORIGEM À CESSÃO – SENTENÇA DE 

PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – 

PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA NO 

VALOR DE R$ 1.487,10 (um mil e quatrocentos e oitenta e sete reais e dez 

centavos) – JUROS CORRETO – QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO 

EM R$ 3.000,00 (três mil reais) – VALOR QUE OBSERVA OS PRINCÍPIOS 

DA GRAVIDADE E REPERCUSSÃO NA ESFERA DO CONSUMIDOR – 

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A juntada de documentos, em sede 

de recurso, é plenamente admissível, a teor do disposto nos artigos 435 e 

1.014 do CPC, não havendo que se falar em inovação recursal ou 

cerceamento de defesa. Para a validade da cessão de crédito, 

imprescindível a demonstração da “causa debendi”, da regularidade da 

cessão, o que inexiste nos autos. O contrato de cessão transfere ao 

cessionário todos os elementos da obrigação, cabendo a ele, portanto, 

demonstrar a origem do débito cedido, uma vez que passa a substituir o 

credor originário. Em sendo apresentado o termo de cessão de crédito, 

bem como um contrato com uma assinatura totalmente divergente com a 

da parte autora, que não comprova a relação jurídica entre a parte Autora 

e o cedente, não há que se falar em demonstração da obrigação, cuja 

negativação foi realizada. Neste cenário, tem-se que a Reclamada não 

desincumbiu de seu ônus probatório, consoante determina o disposto no 

art. 373, II, do CPC, pois deixou de comprovar a origem dos débitos. É 

certo que o valor da indenização deve guardar consonância com o dano 

sofrido, a potencialidade lesiva, a capacidade econômica do agente e da 

vítima, bem como a existência de negativações posteriores. Neste cenário, 

entendo que a quantia arbitrada (R$ 3.000,00) se mostra compatível com 

os critérios acima indicados, não havendo que se falar em diminuição do 

quantum, notadamente quando em situações semelhantes esta Magistrada 

costuma aplicar valores acima, ainda mais em razão da inexistência de 

negativação posterior. Quanto a outro ponto levantado pela parte 

recorrente, em relação correção e juros da condenação, devem seguir o 

seguinte modo: “em relação aos danos morais, o valor arbitrado deverá 

ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde 

o seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um 

por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ)”. Recurso 

Conhecido e Improvido Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos 

termos do artigo 46 da Lei n. 9.099/95. (Procedimento do Juizado Especial 

Cível 345155120188110001/2018, Turma Recursal Única, Julgado em 

10/10/2018, Publicado no DJE 10/10/2018) Analisando detidamente os 

autos, verifico que a parte autora trouxe com a exordial, extrato dos 

órgãos de proteção ao credito, demonstrando a realização da inscrição 

pela parte ré. Ademais, a parte ré não trouxe nos autos qualquer 

documento capaz de demonstrar a origem de tais débitos, ônus que lhe 

incumbia. Assim, tenho que efetivamente houve falhas na prestação do 

serviço, vez que, a parte reclamada realizou indevidamente, a inclusão do 

nome da parte reclamante nos órgãos restritivos de crédito, referente 
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débito inexistente. Insta ressaltar que a responsabilidade da parte 

reclamada como fornecedora de serviços é objetiva nos termos do art. 14 

do CDC, que assim dispõe: O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. Tal responsabilidade é afastada apenas quando 

comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do 

CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do 

serviço e não tendo ele se desincumbido do ônus que lhe cabia deve ser 

responsabilizado pelos danos causados. Os artigos 186 e 927 ambos do 

Código Civil Brasileiro, prelecionam que: Art. 186. Aquele que, por ação ou 

omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar 

dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Art. 

927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, 

fica obrigado a repará-lo. Nesse caso, em que provável a aflição da parte 

autora em face do ato lesivo ensejado pela parte demandada, resta 

estabelecido o dever de indenizar por dano moral, importando, na 

sequência, fixar o quantum indenizatório. Na temática, a lei civil não 

fornece critérios específicos para a fixação do quantum, cabendo ao Juiz 

a árdua missão de estipular um valor justo de modo a amenizar e 

compensar o abalo. O valor a ser arbitrado na indenização por danos 

morais deve atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. E, 

portanto, deve ser observada a capacidade econômica do atingido, mas 

também do ofensor, de molde a que não haja enriquecimento injustificado, 

mas que também não lastreie indenização que não atinja o caráter 

pedagógico a que se propõe. Nesse sentido, preleciona o STJ: “Na fixação 

do valor da condenação por dano moral, deve o julgador atender a certos 

critérios, tais como nível cultural do causador do dano; condição 

sócio-econômica do ofensor e do ofendido; intensidade do dolo ou grau da 

culpa (se for o caso) do autor da ofensa; efeitos do dano no psiquismo do 

ofendido e as repercussões do fato na comunidade em que vive a vítima." 

(RESP 355392/RJ, Rel. MINISTRO CASTRO FILHO, j. 26.03.02). Nessa trilha 

leciona SÉRGIO CAVALIERI FILHO: “Razoável é aquilo que é sensato, 

comedido, moderado; que guarda uma certa proporcionalidade. Importa 

dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de 

acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade 

da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado 

pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições 

sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem 

presentes” (in Programa de Responsabilidade Civil, 2.ª edição, 2001 p. 

81/82) Com efeito, a indenização por dano moral deve representar para a 

vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento 

impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para 

proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique 

um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante 

no causador do mal a fim de dissuadi-lo a praticar novo atentado. A 

jurisprudência trilha o caminho do bom senso nessa linha tênue daquilo 

que representa o equilíbrio do justo ressarcimento: “Ao magistrado 

compete estimar o valor da reparação de ordem moral, adotando os 

critérios da prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum 

arbitrado representa um valor simbólico que tem por escopo não o 

pagamento do ultraje - a honra não tem preço - mas a compensação moral, 

a reparação satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido.(TJPR, APC nº 

19.411-2, 1ª Turma Cível, Des. Rel. Oto Luiz Sponholz).” Sopesando tais 

orientações e ponderando as circunstâncias do caso, reputo apropriada e 

condizente a fixação da verba indenizatória por danos morais, 

satisfazendo, assim, a justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o 

constrangimento causado, bem como a condição econômica da parte 

reclamada, atendendo ao caráter compensatório e ao mesmo tempo 

inibidor a que se propõe a pretensão indenizatória, nos moldes 

estabelecidos na Constituição da República, suficiente para representar 

um desestímulo à prática de novas condutas pelo agente causador do 

dano. Ademais, ressalta-se que a reparação de dano moral não pode 

ensejar enriquecimento ilícito, devendo o julgador levar em consideração o 

quantum indenizatório. Justifica-se a redução do montante a ser arbitrado, 

em decorrência deste juízo verificar a existência de mais 01 (uma) 

demanda de ação indenizatória de inexistência de débito, com pedido de 

danos morais (autos 1001022-39.2018.8.11.0010). Nesse sentido: E M E N 

T A – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIADE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E RESTITUIÇÃO DE 

INDÉBITO – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DEPROTEÇÃO AO CRÉDITO 

– VÁRIAS AÇÕES AJUIZADAS NO MESMOCONTEXTO FÁTICO – 

QUANTUM INDENIZATÓRIO DOS DANOS MORAIS – SUCUMBÊNCIA 

RECURSAL (ART. 85, §§ 1° E 11, CPC/15) – PARTEVENCEDORA NA 

CAUSA E SUCUMBENTE NO RECURSO - RECURSOCONHECIDO E NÃO 

PROVIDO.1. Controvérsia centrada no quantum indenizatório fixado a título 

de danos morais pela negativação indevida.2. O quantum da indenização 

por dano moral deve ser fixado com moderação para que seu valor não 

seja tão elevado a ponto de ensejar enriquecimento sem causa da vítima, 

nem tão reduzido que não se revista de caráter preventivo e pedagógico 

para o causador do dano.3. Para o arbitramento do valor da indenização 

por danos morais, deverá ser sopesado o fato de a vítima ter ajuizado 

múltiplas ações indenizatórias no mesmo contexto fático - negativação 

indevida decorrente de suposta fraude -, inclusive com sentença 

favorável em algumas delas. 4. A parte vencedora em primeiro grau, mas 

sucumbente em sede recursal, deve arcar com os honorários recursais 

em favor do patrono da parte recorrida, fixados de acordo com os 

critérios previstos no rt. 85, §§ 2.° e 3.°, do Código de Processo Civil/15.5. 

Apelação conhecida e não provida. (Apelação - Nº 

0800532-47.2015.8.12.0052 - Relator – Exmo. Sr. Des. Paulo Alberto de 

Oliveira - 2ª Câmara Cível Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do 

Sul) Assim, ante a ausência de comprovação de vínculo entre as partes, a 

declaração de inexistência da relação jurídica e do débito é medida que se 

impõe. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 STJ Analisando detidamente 

os autos, verifico que a parte autora possui outro apontamento negativo 

anterior em seu nome, porém, se encontra em discussão judicial. Nesse 

sentido, torna-se inaplicável, no caso em comento, o teor da súmula 385 

do STJ, vez que inexiste legítimo apontamento restritivo. DISPOSITIVO Ante 

o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da exordial, 

com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, 

para o fim de: 1 – declarar inexigível o débito discutido na presente 

demanda; 2 - determinar que a parte promovida providencie a exclusão 

dos dados da parte reclamante, junto aos órgãos de proteção do crédito, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de fixação de multa; e 3 - condenar 

a parte reclamada ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) pelos 

danos morais sofridos pela parte reclamante, valor este que deverá ser 

acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, a partir da 

presente data e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, desde o evento 

danoso, conforme disposição da súmula 54 do STJ; Sem custas nem 

honorários, em conformidade com o art. 54 e art. 55, ambos da Lei 

9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 

40 da lei 9.099/95. Publicado e registrado no PJE. DANILO ALEXANDRE 

A L V E S  J u i z  L e i g o 

____________________________________________________ Vistos, 

etc. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de decisão elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), na forma do art. 40 

da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Preclusa a via recursal, arquive-se com as 

baixas necessárias. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001022-39.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JUVENAL DE SOUZA COIMBRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001022-39.2018.8.11.0010. REQUERENTE: JUVENAL DE SOUZA 

COIMBRA REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos etc. Dispensado o 

relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. Analisando o 

processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao 

julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. In casu, é 
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oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no 

Código de Defesa do Consumidor. Trata-se de ação de indenização de 

dano moral proposta por JUVENAL DE SOUZA COIMBRA, em desfavor de 

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I. Relata a parte autora que teve seu nome 

inserido nos órgãos de proteção ao crédito, referente débito do qual 

desconhece a origem, pleiteando ao final a declaração de inexistência do 

débito e indenização por danos morais. Liminar indeferida. Em contestação 

alega a parte reclamada, em síntese, preliminar de incompetência do 

juizado especial e conexão, afirmando no mérito a incidência da súmula 

385 do STJ, que a inclusão do nome da parte autora nos órgãos de 

proteção ao crédito se deu de forma legítima, tendo em vista cessão de 

crédito, não havendo o que se falar em indenização por danos morais, 

pugnando ao final pela improcedência da demanda. É o breve relato. 

Decido. PRELIMINARES Rejeito a preliminar de incompetência do Juizado 

Especial arguida pela parte reclamada, sob o fundamente de necessidade 

de realização de perícia grafotécnica, ante a inexistência de documentos a 

serem periciados, bem como, tendo em vista que os documentos trazidos 

nos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia. No mesmo 

sentido, rejeito a preliminar de conexão arguida pela parte reclamada, 

tendo em vista que as reclamações ajuizadas tratam-se de débitos e 

contratos distintos, ou seja, os débitos discutidos nas demandas são 

diversos, não havendo comunhão de pedido ou causa de pedir em tais 

demandas. Ultrapassada a fase das preliminares, passo à análise do 

MÉRITO da demanda. MÉRITO Em análise aos elementos e circunstâncias 

que envolvem a controvérsia, tenho que parcial razão assiste à parte 

autora. De toda forma, a solução do litígio não demanda muito esforço, 

mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que 

compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo 

Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, 

expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do 

autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Temos por regra, que nos litígios envolvendo relações de consumo, tal 

qual no presente caso, o ônus da prova passa a ser da parte 

fornecedora. A inversão do ônus da prova tem como fundamento a 

hipossuficiência da parte consumidora, não só no plano econômico, mas 

também jurídico, principalmente processual, porque não raras vezes está 

a parte consumidora impossibilitada de comprovar seu direito por ausência 

de dados, enquanto a parte fornecedora tem ao seu alcance todos os 

elementos indispensáveis para a produção da prova. Assim, inverto o 

ônus da prova em favor da parte consumidora, o que faço com 

supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe a parte reclamada provar a veracidade de 

seus argumentos alegados, na qualidade de fornecedora de serviços, 

seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas 

são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, II, do NCPC. 

Compulsando os autos verifico que a parte reclamada não conseguiu 

satisfatoriamente com a contestação inibir os fatos constitutivos do direito 

do autor trazido com a exordial e, nem provar o que afirmou com a defesa. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte autora desconhece qualquer origem dos débitos, que 

ensejaram a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito no 

valor de R$1.216,41 (um mil, duzentos e dezesseis reais e quarenta e um 

centavos). No presente caso, em pese a parte reclamada tenha afirmado 

a ausência de conduta ilícita, observa-se que esta não trouxe aos autos 

qualquer tipo de documento, que comprovasse a prestação do serviço ou 

sua disponibilização em favor da parte autora, passando ao largo de 

comprovar a efetiva prestação dos serviços entre as partes e o principal, 

a legalidade dos débitos discutidos nos autos. No caso em tela, de acordo 

com os documentos carreados nos autos, não há qualquer comprovação 

do débito originário entre a parte autora e a suposta cedente, bem como, 

qualquer relação havida entre as mesmas. Ademais, a parte autora nega 

na peça de impugnação a existência de qualquer débito junto a suposta 

cedente. Ora, a parte demandada não demonstrou a respectiva cessão do 

débito, a fim de comprovar que a cedente possuía relação jurídica com a 

demandante e, transferiu a titularidade do crédito à instituição ré neste 

feito. A figura jurídica da cessão de crédito é admitida pelo ordenamento 

jurídico pátrio e dispensa a anuência do devedor. Contudo, não havendo a 

comprovação do débito originário, não há de se reconhecer a legitimidade 

do débito, bem como o vínculo entre as partes. Nesse sentido é o 

entendimento da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso: RECURSO 

INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO 

DO DÉBITO ORIGINAL, QUE DEU ORIGEM À CESSÃO – SENTENÇA DE 

PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – 

PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA NO 

VALOR DE R$ 1.487,10 (um mil e quatrocentos e oitenta e sete reais e dez 

centavos) – JUROS CORRETO – QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO 

EM R$ 3.000,00 (três mil reais) – VALOR QUE OBSERVA OS PRINCÍPIOS 

DA GRAVIDADE E REPERCUSSÃO NA ESFERA DO CONSUMIDOR – 

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A juntada de documentos, em sede 

de recurso, é plenamente admissível, a teor do disposto nos artigos 435 e 

1.014 do CPC, não havendo que se falar em inovação recursal ou 

cerceamento de defesa. Para a validade da cessão de crédito, 

imprescindível a demonstração da “causa debendi”, da regularidade da 

cessão, o que inexiste nos autos. O contrato de cessão transfere ao 

cessionário todos os elementos da obrigação, cabendo a ele, portanto, 

demonstrar a origem do débito cedido, uma vez que passa a substituir o 

credor originário. Em sendo apresentado o termo de cessão de crédito, 

bem como um contrato com uma assinatura totalmente divergente com a 

da parte autora, que não comprova a relação jurídica entre a parte Autora 

e o cedente, não há que se falar em demonstração da obrigação, cuja 

negativação foi realizada. Neste cenário, tem-se que a Reclamada não 

desincumbiu de seu ônus probatório, consoante determina o disposto no 

art. 373, II, do CPC, pois deixou de comprovar a origem dos débitos. É 

certo que o valor da indenização deve guardar consonância com o dano 

sofrido, a potencialidade lesiva, a capacidade econômica do agente e da 

vítima, bem como a existência de negativações posteriores. Neste cenário, 

entendo que a quantia arbitrada (R$ 3.000,00) se mostra compatível com 

os critérios acima indicados, não havendo que se falar em diminuição do 

quantum, notadamente quando em situações semelhantes esta Magistrada 

costuma aplicar valores acima, ainda mais em razão da inexistência de 

negativação posterior. Quanto a outro ponto levantado pela parte 

recorrente, em relação correção e juros da condenação, devem seguir o 

seguinte modo: “em relação aos danos morais, o valor arbitrado deverá 

ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde 

o seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um 

por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ)”. Recurso 

Conhecido e Improvido Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos 

termos do artigo 46 da Lei n. 9.099/95. (Procedimento do Juizado Especial 

Cível 345155120188110001/2018, Turma Recursal Única, Julgado em 

10/10/2018, Publicado no DJE 10/10/2018) Analisando detidamente os 

autos, verifico que a parte autora trouxe com a exordial, extrato dos 

órgãos de proteção ao credito, demonstrando a realização da inscrição 

pela parte ré. Ademais, a parte ré não trouxe nos autos qualquer 

documento capaz de demonstrar a origem de tais débitos, ônus que lhe 

incumbia. Assim, tenho que efetivamente houve falhas na prestação do 

serviço, vez que, a parte reclamada realizou indevidamente, a inclusão do 

nome da parte reclamante nos órgãos restritivos de crédito, referente 

débito inexistente. Insta ressaltar que a responsabilidade da parte 

reclamada como fornecedora de serviços é objetiva nos termos do art. 14 

do CDC, que assim dispõe: O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. Tal responsabilidade é afastada apenas quando 

comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do 

CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do 

serviço e não tendo ele se desincumbido do ônus que lhe cabia deve ser 

responsabilizado pelos danos causados. Os artigos 186 e 927 ambos do 

Código Civil Brasileiro, prelecionam que: Art. 186. Aquele que, por ação ou 

omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar 

dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Art. 

927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, 

fica obrigado a repará-lo. Nesse caso, em que provável a aflição da parte 

autora em face do ato lesivo ensejado pela parte demandada, resta 

estabelecido o dever de indenizar por dano moral, importando, na 

sequência, fixar o quantum indenizatório. Na temática, a lei civil não 

fornece critérios específicos para a fixação do quantum, cabendo ao Juiz 

a árdua missão de estipular um valor justo de modo a amenizar e 
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compensar o abalo. O valor a ser arbitrado na indenização por danos 

morais deve atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. E, 

portanto, deve ser observada a capacidade econômica do atingido, mas 

também do ofensor, de molde a que não haja enriquecimento injustificado, 

mas que também não lastreie indenização que não atinja o caráter 

pedagógico a que se propõe. Nesse sentido, preleciona o STJ: “Na fixação 

do valor da condenação por dano moral, deve o julgador atender a certos 

critérios, tais como nível cultural do causador do dano; condição 

sócio-econômica do ofensor e do ofendido; intensidade do dolo ou grau da 

culpa (se for o caso) do autor da ofensa; efeitos do dano no psiquismo do 

ofendido e as repercussões do fato na comunidade em que vive a vítima." 

(RESP 355392/RJ, Rel. MINISTRO CASTRO FILHO, j. 26.03.02). Nessa trilha 

leciona SÉRGIO CAVALIERI FILHO: “Razoável é aquilo que é sensato, 

comedido, moderado; que guarda uma certa proporcionalidade. Importa 

dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de 

acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade 

da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado 

pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições 

sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem 

presentes” (in Programa de Responsabilidade Civil, 2.ª edição, 2001 p. 

81/82) Com efeito, a indenização por dano moral deve representar para a 

vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento 

impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para 

proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique 

um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante 

no causador do mal a fim de dissuadi-lo a praticar novo atentado. A 

jurisprudência trilha o caminho do bom senso nessa linha tênue daquilo 

que representa o equilíbrio do justo ressarcimento: “Ao magistrado 

compete estimar o valor da reparação de ordem moral, adotando os 

critérios da prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum 

arbitrado representa um valor simbólico que tem por escopo não o 

pagamento do ultraje - a honra não tem preço - mas a compensação moral, 

a reparação satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido.(TJPR, APC nº 

19.411-2, 1ª Turma Cível, Des. Rel. Oto Luiz Sponholz).” Sopesando tais 

orientações e ponderando as circunstâncias do caso, reputo apropriada e 

condizente a fixação da verba indenizatória por danos morais, 

satisfazendo, assim, a justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o 

constrangimento causado, bem como a condição econômica da parte 

reclamada, atendendo ao caráter compensatório e ao mesmo tempo 

inibidor a que se propõe a pretensão indenizatória, nos moldes 

estabelecidos na Constituição da República, suficiente para representar 

um desestímulo à prática de novas condutas pelo agente causador do 

dano. Ademais, ressalta-se que a reparação de dano moral não pode 

ensejar enriquecimento ilícito, devendo o julgador levar em consideração o 

quantum indenizatório. Justifica-se a redução do montante a ser arbitrado, 

em decorrência deste juízo verificar a existência de mais 01 (uma) 

demanda de ação indenizatória de inexistência de débito, com pedido de 

danos morais (autos 1001021-54.2018.8.11.0010). Nesse sentido: E M E N 

T A – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIADE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E RESTITUIÇÃO DE 

INDÉBITO – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DEPROTEÇÃO AO CRÉDITO 

– VÁRIAS AÇÕES AJUIZADAS NO MESMOCONTEXTO FÁTICO – 

QUANTUM INDENIZATÓRIO DOS DANOS MORAIS – SUCUMBÊNCIA 

RECURSAL (ART. 85, §§ 1° E 11, CPC/15) – PARTEVENCEDORA NA 

CAUSA E SUCUMBENTE NO RECURSO - RECURSOCONHECIDO E NÃO 

PROVIDO.1. Controvérsia centrada no quantum indenizatório fixado a título 

de danos morais pela negativação indevida.2. O quantum da indenização 

por dano moral deve ser fixado com moderação para que seu valor não 

seja tão elevado a ponto de ensejar enriquecimento sem causa da vítima, 

nem tão reduzido que não se revista de caráter preventivo e pedagógico 

para o causador do dano.3. Para o arbitramento do valor da indenização 

por danos morais, deverá ser sopesado o fato de a vítima ter ajuizado 

múltiplas ações indenizatórias no mesmo contexto fático - negativação 

indevida decorrente de suposta fraude -, inclusive com sentença 

favorável em algumas delas. 4. A parte vencedora em primeiro grau, mas 

sucumbente em sede recursal, deve arcar com os honorários recursais 

em favor do patrono da parte recorrida, fixados de acordo com os 

critérios previstos no rt. 85, §§ 2.° e 3.°, do Código de Processo Civil/15.5. 

Apelação conhecida e não provida. (Apelação - Nº 

0800532-47.2015.8.12.0052 - Relator – Exmo. Sr. Des. Paulo Alberto de 

Oliveira - 2ª Câmara Cível Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do 

Sul) Assim, ante a ausência de comprovação de vínculo entre as partes, a 

declaração de inexistência da relação jurídica e do débito é medida que se 

impõe. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 STJ Analisando detidamente 

os autos, verifico que a parte autora possui outro apontamento negativo 

anterior em seu nome, porém, se encontra em discussão judicial. Nesse 

sentido, torna-se inaplicável, no caso em comento, o teor da súmula 385 

do STJ, vez que inexiste legítimo apontamento restritivo. DISPOSITIVO Ante 

o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da exordial, 

com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, 

para o fim de: 1 – declarar inexigível o débito discutido na presente 

demanda; 2 - determinar que a parte promovida providencie a exclusão 

dos dados da parte reclamante, junto aos órgãos de proteção do crédito, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de fixação de multa; e 3 - condenar 

a parte reclamada ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) pelos 

danos morais sofridos pela parte reclamante, valor este que deverá ser 

acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, a partir da 

presente data e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, desde o evento 

danoso, conforme disposição da súmula 54 do STJ; Sem custas nem 

honorários, em conformidade com o art. 54 e art. 55, ambos da Lei 

9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 

40 da lei 9.099/95. Publicado e registrado no PJE. DANILO ALEXANDRE 

A L V E S  J u i z  L e i g o 

____________________________________________________ Vistos, 

etc. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de decisão elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), na forma do art. 40 

da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Preclusa a via recursal, arquive-se com as 

baixas necessárias. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001123-76.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BELMIRO SALVADOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001123-76.2018.8.11.0010. REQUERENTE: BELMIRO SALVADOR 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório 

nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. Analisando o processo, 

verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a 

produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento 

antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. In casu, é oportuno 

esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no 

Código de Defesa do Consumidor. Trata-se de ação de indenização por 

danos morais, proposta por BELMIRO SALVADOR, em desfavor de 

BANCO BRADESCO S.A. Relata a parte autora que desconhece os 

débitos lançados nos órgãos de proteção ao crédito, tendo em vista a 

ausência de qualquer dívida junto a parte ré, requerendo assim a 

declaração de inexistência do débito, bem como, indenização de danos 

morais. Liminar indeferida. Em contestação alega a parte reclamada, em 

síntese, preliminar de indeferimento da inicial, afirmando no mérito que não 

há dever de indenizar, haja vista a existência do débito, pugnando ao final 

pela aplicação da súmula 385 do STJ e improcedência da ação. É o breve 

relato. Decido. PRELIMINARES Rejeito a preliminar de indeferimento da 

inicial arguida pela parte reclamada, sob o fundamento de ausência de 

extrato oficial do SPC ou SERASA, tendo em vista que os documentos 

trazidos nos autos apresentam informações verossímeis. Ultrapassada a 

fase das preliminares, passo à análise do MÉRITO da demanda. MÉRITO 

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que assiste parcial razão à parte autora. A solução do litígio não 

demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil 

que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. 

Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 
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defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Temos por regra, que nos litígios envolvendo relações de consumo, tal 

qual no presente caso, o ônus da prova passa a ser da parte 

fornecedora. A inversão do ônus da prova tem como fundamento a 

hipossuficiência da parte consumidora, não só no plano econômico, mas 

também jurídico, principalmente processual, porque não raras vezes está 

a parte consumidora impossibilitada de comprovar seu direito por ausência 

de dados, enquanto a parte fornecedora tem ao seu alcance todos os 

elementos indispensáveis para a produção da prova. Assim, inverto o 

ônus da prova em favor da parte consumidora, o que faço com 

supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe a parte reclamada provar a veracidade de 

seus argumentos alegados, na qualidade de fornecedora de serviços, 

seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas 

são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, II, do NCPC. 

Compulsando os autos verifico que a parte reclamada não conseguiu 

satisfatoriamente com a contestação inibir os fatos constitutivos do direito 

do autor trazido com a exordial e, nem provar o que afirmou com a defesa. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte autora contesta as cobranças realizadas pela parte 

reclamada, que ensejaram a inserção de seu nome nos órgãos de 

proteção ao crédito. No presente caso, a parte reclamada sequer informa 

a que se referem tais débitos, vez que se limita a asseverar na peça de 

resistência a inexistência de danos morais e ausência do dever de 

indenizar. Ora, observa-se que a parte demandada NÃO trouxe aos autos 

qualquer tipo de contrato ou documento, quiçá aqueles firmados pela parte 

autora, que comprovasse a realização de relação jurídica entre a partes, 

em especial a utilização ou solicitação dos serviços pela parte 

demandante, que ensejou a inserção de seu nome nos órgãos restritivos 

de crédito, se descuidando de provar o alegado na peça defensiva, 

passando ao largo de comprovar a relação jurídica entre as partes, que 

ensejou os débitos discutidos nos autos. Outrossim, em exame do 

conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que foi não foi 

juntado qualquer documento pela parte promovida. Ademais, se houve a 

contratação dos serviços ou sua solicitação pela parte autora, relativo aos 

débitos levados a registro nos órgãos de restrição, deveria a parte ré 

trazer aos autos a comprovação de tal solicitação, seja através de 

contrato ou de outro meio idôneo, permanecendo inerte nesse particular. 

Deste modo, entendo que assiste razão a parte reclamante, pois não 

houve a comprovação dos débitos que originaram a inscrição de seus 

dados pessoais junto ao órgão de restrição ao crédito (SPC/SERASA). 

Insta ressaltar que a responsabilidade da parte reclamada como 

fornecedora de serviços é objetiva nos termos do art. 14 do CDC, que 

assim dispõe: O fornecedor de serviços responde, independentemente da 

existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. 

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor 

ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova 

relativo a essas hipóteses do prestador do serviço e não tendo ele se 

desincumbido do ônus que lhe cabia deve ser responsabilizado pelos 

danos causados. Os artigos 186 e 927 ambos do Código Civil Brasileiro, 

prelecionam que: Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, 

negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda 

que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Art. 927. Aquele que, por ato 

ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. 

Nesse caso, em que provável a aflição da parte autora em face do ato 

lesivo ensejado pela parte demandada, resta estabelecido o dever de 

indenizar por dano moral, importando, na sequência, fixar o quantum 

indenizatório. Na temática, a lei civil não fornece critérios específicos para 

a fixação do quantum, cabendo ao Juiz a árdua missão de estipular um 

valor justo de modo a amenizar e compensar o abalo. O valor a ser 

arbitrado na indenização por danos morais deve atender a uma dupla 

finalidade: reparação e repressão. E, portanto, deve ser observada a 

capacidade econômica do atingido, mas também do ofensor, de molde a 

que não haja enriquecimento injustificado, mas que também não lastreie 

indenização que não atinja o caráter pedagógico a que se propõe. Nesse 

sentido, preleciona o STJ: “Na fixação do valor da condenação por dano 

moral, deve o julgador atender a certos critérios, tais como nível cultural do 

causador do dano; condição sócio-econômica do ofensor e do ofendido; 

intensidade do dolo ou grau da culpa (se for o caso) do autor da ofensa; 

efeitos do dano no psiquismo do ofendido e as repercussões do fato na 

comunidade em que vive a vítima." (RESP 355392/RJ, Rel. MINISTRO 

CASTRO FILHO, j. 26.03.02). Nessa trilha leciona SÉRGIO CAVALIERI 

FILHO: “Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que 

guarda uma certa proporcionalidade. Importa dizer que o juiz, ao valorar o 

dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente 

arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a 

intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a 

capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do 

ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes” (in 

Programa de Responsabilidade Civil, 2.ª edição, 2001 p. 81/82) Com efeito, 

a indenização por dano moral deve representar para a vítima uma 

satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A 

eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal 

satisfação em justa medida, de modo que não signifique um 

enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no 

causador do mal a fim de dissuadi-lo a praticar novo atentado. A 

jurisprudência trilha o caminho do bom senso nessa linha tênue daquilo 

que representa o equilíbrio do justo ressarcimento: “Ao magistrado 

compete estimar o valor da reparação de ordem moral, adotando os 

critérios da prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum 

arbitrado representa um valor simbólico que tem por escopo não o 

pagamento do ultraje - a honra não tem preço - mas a compensação moral, 

a reparação satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido.(TJPR, APC nº 

19.411-2, 1ª Turma Cível, Des. Rel. Oto Luiz Sponholz).” Sopesando tais 

orientações e ponderando as circunstâncias do caso, reputo apropriada e 

condizente a fixação da verba indenizatória por danos morais, 

satisfazendo, assim, a justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o 

constrangimento causado, bem como a condição econômica da parte 

reclamada, atendendo ao caráter compensatório e ao mesmo tempo 

inibidor a que se propõe a pretensão indenizatória, nos moldes 

estabelecidos na Constituição da República, suficiente para representar 

um desestímulo à prática de novas condutas pelo agente causador do 

dano. Assim, ante a ausência de comprovação de vínculo entre as partes, 

a declaração de inexistência da relação jurídica e do débito é medida que 

se impõe. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 STJ Analisando 

detidamente os autos, verifico que a parte autora possui outro 

apontamento negativo em seu nome, porém, trata-se de apontamento 

posterior ao discutido nesta demanda, ou seja, a negativação realizada 

pela parte reclamada é anterior as demais negativações. Nesse sentido, 

torna-se inaplicável, no caso em comento, o teor da súmula 385 do STJ, 

vez que inexiste inscrição preexiste à discutida nos autos. Todavia, 

conforme entendimento jurisprudencial, a inscrição posterior deve ser 

levada em conta para reduzir o valor indenizatório, já que a situação da 

parte autora é diversa daquele que nunca teve uma anotação lícita. Nesse 

entendimento: APELAÇÃO CÍVEL - DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO EM 

CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - FRAUDE - DANO MORAL 

PURO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - EXTENSÃO DO DANO - SÚMULA 385 DO 

STJ - INAPLICABILIDADE. - Age com negligência o cessionário de crédito 

que não confere de modo adequado os documentos comprobatórios da 

legitimidade do crédito adquirido e inscreve indevidamente o nome do 

suposto devedor em cadastro de inadimplentes. - É ilícita a inscrição em 

cadastro negativo de crédito decorrente de dívida inexistente. - Para a 

caracterização do dano moral, basta a negativação indevida, sendo 

desnecessária a demonstração do prejuízo sofrido pela parte. - A Súmula 

nº 385 do STJ não deve ser aplicada no caso de as demais negativações 

do nome do requerente serem objeto de questionamento judicial. - A 

indenização por danos morais deve ser suficiente apenas para repará-los, 

pois a indenização se mede pela extensão dos danos, nos termos do art. 

944, caput, do Código Civil. - Se a vítima de fraude cobra indenização por 

danos morais de vários estabelecimentos que negativaram seu nome 

indevidamente, em razão da fraude, deve o valor da indenização observar 

o reduzido grau do dano, já que há outras inscrições indevidas, 

evitando-se o enriquecimento indevido do ofendido. - Recurso provido em 

parte. (TJ-MG , Relator: Gutemberg da Mota e Silva, Data de Julgamento: 

23/07/2013, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL) CONSUMIDOR. 

TELEFONIA. PLEITO DE REGULARIZAÇÃO DO NOME DA PARTE AUTORA 

EM CADASTROS DE INADIMPLENTES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. REGISTRO INDEVIDO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. ANOTAÇÃO POSTERIOR 

QUE DEVE SER CONSIDERADA PARA EFEITO DO ARBITRAMENTO DA 
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INDENIZAÇÃO. QUANTUM ARBITRADO REDUZIDO PARA R$ 3.000,00 1. É 

incontroverso o dano moral decorrente de cadastro indevido, pois ilegítima 

a cobrança que deu ensejo ao registro, tanto que a ré cancelou o débito. 

Na verdade, a ré argui o descabimento da condenação no caso concreto, 

pois seria o demandante devedor contumaz. O cadastro indevido foi 

comandado em 19.01.2010 e regularizado somente em 15.06.2011, em 

razão do ingresso desta demanda. Um segundo registro em nome da parte 

autora ocorreu abril de 2011, ou seja, posterior ao cadastro indevido de 

iniciativa da ré. Assim, inaplicável a Súmula n. 385 do STJ, uma vez que a 

sua incidência pressupõe o cadastro preexistente. A inscrição posterior 

deve ser levada em conta apenas para reduzir o valor indenizatório para 

R$ 3.000,00, já que a situação do autor é diversa daquele que nunca teve 

uma anotação lícita. 2. Sentença parcialmente confirmada por seus 

próprios fundamentos, na esteira do art. 46, da Lei n. 9.099/95. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71003541893, Segunda 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Alexandre de Souza 

Costa Pacheco, Julgado em 28/11/2012) (TJ-RS - Recurso Cível: 

71003541893 RS , Relator: Alexandre de Souza Costa Pacheco, Data de 

Julgamento: 28/11/2012, Segunda Turma Recursal Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 04/12/2012). DISPOSITIVO Ante o 

exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da exordial, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, para 

o fim de: 1 – declarar inexigível o débito discutido na presente demanda; 2 

- determinar que a parte promovida providencie a exclusão dos dados da 

parte reclamante, junto aos órgãos de proteção do crédito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de fixação de multa; e 3 - condenar a parte 

reclamada ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) pelos danos 

morais sofridos pela parte reclamante, valor este que deverá ser 

acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE e, juros 

legais de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir do arbitramento desta 

sentença, nos termos da súmula 362 do STJ. Sem custas nem honorários, 

em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Publicado e registrado no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz 

Leigo ____________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

o projeto de decisão elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), na forma do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Preclusa a via recursal, arquive-se com 

as baixas necessárias. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001046-67.2018.8.11.0010. REQUERENTE: ARMEZINDO TOZETE 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório 

nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. Analisando o processo, 

verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a 

produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento 

antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. In casu, é oportuno 

esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no 

Código de Defesa do Consumidor. Trata-se de ação de indenização de 

danos morais proposta por ARMEZINDO TOZETE, em desfavor de 

TELEFONICA BRASIL S.A. Relata a parte autora ser cliente da parte 

reclamada, onde realizou a contratação de plano controle junto a ré, 

porém, afirma que requereu o cancelamento em data posterior, 

requerendo ao final, indenização de danos morais. Liminar deferida. Em 

contestação alega a parte reclamada, em síntese, preliminar de 

impossibilidade de inversão do ônus da prova e ausência de consulta 

extraída no balcão dos Órgãos de Proteção ao Crédito, afirmando no 

mérito que não há dever de indenizar, haja vista inexistência de qualquer 

irregularidade na cobrança, tendo em vista a contratação realizada pela 

parte demandante, pugnando ao final pela condenação desta última no 

pedido contraposto e improcedência da inicial. É o breve relato. Decido. 

PRELIMINARES Rejeito a preliminar de impossibilidade de inversão do ônus 

da prova, vez que, conforme se infere dos autos, trata-se de relação de 

consumo, ao passo que há nítida hipossuficiência da parte consumidora, 

ora parte reclamante. No mesmo sentido, deve ser rejeitada a preliminar 

arguida pela parte reclamada, sob o fundamento de ausência de extrato 

oficial do SPC ou SERASA, tendo em vista que os documentos trazidos 

nos autos apresentam informações verossímeis. Ultrapassada a fase das 

preliminares, passo à análise do MÉRITO da demanda. MÉRITO Em análise 

aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que 

razão NÃO assiste à parte autora. A solução do litígio não demanda muito 

esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece 

que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu 

fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo 

Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, 

expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do 

autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Temos por regra, que nos litígios envolvendo relações de consumo, tal 

qual no presente caso, o ônus da prova passa a ser da parte 

fornecedora. A inversão do ônus da prova tem como fundamento a 

hipossuficiência da parte consumidora, não só no plano econômico, mas 

também jurídico, principalmente processual, porque não raras vezes está 

a parte consumidora impossibilitada de comprovar seu direito por ausência 

de dados, enquanto a parte fornecedora tem ao seu alcance todos os 

elementos indispensáveis para a produção da prova. Assim, inverto o 

ônus da prova em favor da parte consumidora, o que faço com 

supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Não obstante a inversão do ônus da prova, nos 

termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC, esta não libera a parte autora da 

comprovação mínima dos fatos constitutivos do direito que pleiteia. Ora, 

não se pode transformar a técnica de julgamento de inversão do ônus da 

prova em verdadeira prova diabólica, sob pena de obrigarmos a reclamada 

a provar todas as nuances fáticas e legais, mesmo aquelas que estejam 

fora de sua esfera de cognição e conhecimento. Outro não é o 

entendimento do mestre Fredie Didier Junior, que ensina: “Por outro lado, 

exigir do fornecedor, apenas por vislumbrar uma possível inversão do 

ônus da prova em seu desfavor, faça prova tanto dos fatos impeditivos, 

extintivos ou modificativos que eventualmente alegar, como de inexistência 

do fato constitutivo do direito do consumidor, é tornar legal a inversão que 

o legislador quis que fosse judicial (tanto que exigiu o preenchimento, no 

caso concreto, de certos requisitos). Segundo Cambi, o juiz, ao inverter o 

ônus da prova, deve fazê-lo sobre fato ou fatos específicos, referindo-se 

a eles expressamente. Deve evitar a inversão do ônus probandi para 

todos os fatos que beneficiam ao consumidor, de forma ampla e 

indeterminada, pois acabaria colocando sobre o fornecedor o encargo de 

provar negativa absoluta/indefinida, o que é imposição diabólica.” Incumbe 

a parte reclamada provar a veracidade de seus argumentos alegados, na 

qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus 

da prova, seja porque as assertivas são fatos extintivos de direito, nos 

termos do art. 373, II, do NCPC. Compulsando os autos verifico que a parte 

reclamada conseguiu satisfatoriamente com a contestação inibir os fatos 

constitutivos do direito do autor trazido com a exordial e, provando o que 

afirmou com a defesa. Com efeito, o que se tem de relevante para o 

deslinde da controvérsia é que a parte autora contesta as cobranças 

realizadas pela parte reclamada, afirmando que realizou a solicitação do 

cancelamento da linha telefônica (65) 99804-9095, sem contudo, trazer 

qualquer documento que comprove tal solicitação. Nota-se que a parte 

autora não nega a existência de relação jurídica junto a parte ré, se 

limitando a algar seu cancelamento. Em que pese a brilhante explanação 

da parte autora, a qual inclusive informa a realização da solicitação do 

cancelamento do plano, a verdade dos autos é uma só, NÃO HOUVE A 

COMPROVAÇÃO DA DATA DE EFETIVO CANCELAMENTO DA LINHA 

TELEFÔNICA”. Ademais, o que chama a atenção deste juízo é que na 

demanda tombada sob o nº 1000364-15.2018.8.11.0010, a parte autora 

apresentou naqueles autos protocolo de CANCELAMENTO da linha 

telefônica (ID 12151003), onde comprova a solicitação de 
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CANCELAMENTO DA MESMA LINHA TELEFÔNICA DE NÚMERO (65) 

99804-9095, APENAS na data de 06/12/2017, através do protocolo de 

atendimento 20175176549604. Ora, analisando detidamente os autos, 

verifico dos documentos trazidos pela parte autora, que diferente do 

alegado, NÃO houve a solicitação do cancelamento da linha telefônica em 

data anterior ao débito aqui discutido, cujo vencimento é 10/10/2017 (ID 

13261596 - Pág. 1), ou seja, o CANCELAMENTO da linha telefônica de 

número (65) 99804-9095 foi realizado POSTERIORMENTE ao vencimento 

dos débitos discutidos nesta demanda. Denota-se a ausência de prova 

documental mínima da parte autora, vez que todos os documentos trazidos 

nos autos demonstram que NÃO houve o cancelamento da linha telefônica 

em data anterior ao débito aqui discutido. Incumbe a parte reclamante 

provar a veracidade de seus alegados quanto aos fatos constitutivos do 

seu direito nos termos do art. 373, inciso I, do NCPC. “A regra do ônus da 

prova é um indicativo para o juiz se livrar do estado de dúvida e, assim, 

julgar o mérito e colocar fim ao processo. Tal dúvida deve ser paga pela 

parte que tem o ônus da prova. Se a dúvida paira sobre o fato constitutivo, 

essa deve ser suportada pelo autor, ocorrendo o contrário em relação aos 

demais fatos” (Prova, Revista dos Tribunais, 2009, p. 160)”. Desta forma, 

restou comprovada a existência da relação jurídica entre as partes e que, 

de fato, a parte autora contratou os serviços da empresa reclamada, não 

havendo qualquer irregularidade na cobrança das faturas, sendo a 

cobrança devida. Conforme regra do artigo 14, §3º, inciso II do Código de 

Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços não será 

responsabilizado quando provar a culpa exclusiva do consumidor, 

hipótese verificada no caso dos autos. Assim, não se verificando a 

ocorrência de qualquer conduta ilícita ou indevida pela parte reclamada, 

não há que se falar em ocorrência de dano material e moral, uma vez que, 

ausentes os requisitos necessários para que haja o dever de indenizar, 

ou seja, o ato ilícito, o dano, o nexo de causalidade entre o ato, o dano e a 

culpa da reclamada. DA LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ Vislumbro no presente 

litígio a existência de litigância de má-fé pela parte autora, frente à notória 

alteração na realidade dos fatos, nos termos do art. 142 do NCPC, o que 

dá ensejo à sua condenação, nos termos do art. 81 do Novo Código de 

Processo Civil. A parte reclamante ingressou com a presente demanda 

afirmando ter realizado o cancelamento da linha telefônica, não se 

justificando a inserção de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito 

pela parte reclamada, referente aos débitos com vencimento em 

10/10/2017, o que implicaria em ato ilícito ensejador de danos morais pelo 

abalo sofrido, em virtude dos atos da parte reclamada, que ensejou a 

inserção de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Entretanto, 

compulsando aos autos, verifico que a solicitação do cancelamento 

ocorreu apenas na data de 06/12/2017, conforme constatado através do 

d o c u m e n t o  d e  I D  1 2 1 5 1 0 0 3  d o s  a u t o s  e l e t r ô n i c o s 

1000364-15.2018.8.11.0010, informação esta OMITIDA pela parte 

reclamante nestes autos. Ora, restou claro que o cancelamento da linha 

telefônica (65) 99804-9095 se deu apenas na data de 06/12/2017, de 

modo que os débitos anteriores, inclusive estes discutidos na presente 

ação são devidos. Logo, resta clara a alteração dos fatos, já que a parte 

reclamante indica a inexistência da relação jurídica devidamente 

comprovada nos presentes autos, tornando-se a condenação em litigância 

de má-fé medida necessária. Imperioso mencionar, inclusive, que se há 

alguma irregularidade esta encontra-se no agir da parte autora, que na 

tentativa de se eximir de suas obrigações induziu em erro este juízo 

alterando a verdade dos fatos, ficando caracterizada a litigância de má-fé 

prevista no artigo 80 do NCPC. Eis o entendimento jurisprudencial: 

APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA 

MANTIDA. LITIGANCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. 1. BAIXA DO FEITO EM 

DILIGÊNCIA. DAS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS: As provas 

produzidas pela parte ré, nos termos do que dispõe o artigo 333, II, do 

Código de Processo Civil, são suficientes para contrapor o alegado pelo 

requerente e comprovar que a contratação de fato existiu. 2. LITIGÂNCIA 

DE MÁ-FÉ. Mantida a condenação da parte demandante. Inviabilidade de 

condenação do procurador da parte. Precedentes desta Corte e do 

Superior Tribunal de Justiça. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DE 

APELAÇÃO. (Apelação Cível Nº 70056465560, Décima Nona Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em 

08/10/2013). DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE os 

pedidos da exordial e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO 

para CONDENAR a parte requerente a pagar à parte requerida a 

importância de R$ 109,92 (cento e nove reais e noventa e dois centavos), 

devidamente atualizado pelo INPC a partir do respectivo vencimento, com 

incidência de juros legais de 1% a.m. a partir da citação, declarando 

extinto o feito com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, 

inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Revogo a decisão de ID 

13265972, que deferiu medida liminar vindicada. Por outro lado, condeno a 

parte reclamante à pena de litigância de má-fé no valor equivalente a 5% 

sobre o valor corrigido da causa, a ser revertido em favor da parte 

reclamada, na forma do artigo 81, do Novo Código de Processo Civil. 

Outrossim, em decorrência da má-fé, condeno a parte reclamante, na 

forma do artigo 55 da Lei n. 9.099/95, ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa, levando-se 

em conta os critérios do art. 85, §8º do Novo Código de Processo Civil. 

Ressalto, ainda, que, nos termos do Enunciado 114 do FONAJE, “A 

gratuidade da justiça não abrange o valor devido em condenação por 

litigância de má-fé (XX Encontro – São Paulo/SP)”. À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de 

Jaciara para homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Jaciara - 

MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo 

____________________________________________________ Vistos, 

etc. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de decisão elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), na forma do art. 40 

da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Preclusa a via recursal, arquive-se com as 

baixas necessárias. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001512-61.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

NELIANE DE ASSUNCAO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001512-61.2018.8.11.0010. REQUERENTE: NELIANE DE ASSUNCAO DA 

SILVA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. Dispensado o 

relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. Analisando o 

processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao 

julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. In casu, é 

oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no 

Código de Defesa do Consumidor. Trata-se de ação de indenização por 

danos morais, proposta por NELIANE DE ASSUNCAO DA SILVA, em 

desfavor de TELEFONICA BRASIL S.A. Relata a parte autora que 

desconhece o débito lançado pela parte reclamada que, originou a 

inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, vez que se 

nunca realizou qualquer tipo de relação contratual com a parte ré, 

requerendo assim indenização de danos morais e declaração de 

inexistência dos débitos. Liminar indeferida. Em contestação alega a parte 

reclamada, em síntese, preliminar de ausência de documento 

indispensável a propositura da ação e impossibilidade de inversão do ônus 

da prova, afirmando no mérito que houve a contratação do plano pela 

parte autora, não havendo dever de indenizar, haja vista inexistência de 

qualquer irregularidade na cobrança, pugnando ao final pela condenação 

no pedido contraposto e improcedência da inicial. É o breve relato. Decido. 

PRELIMINARES Rejeito a preliminar arguida pela parte reclamada, sob o 

fundamento de ausência de documento indispensável a propositura da 

ação, em especial, comprovante de endereço e consulta extraída no 

balcão dos Órgãos de Proteção ao Crédito, tendo em vista que os 

documentos trazidos nos autos apresentam informações verossímeis. No 

mesmo sentido, tenho que deve ser rejeitada a preliminar de 

impossibilidade de inversão do ônus da prova, vez que, conforme se 

infere dos autos, trata-se de relação de consumo, ao passo que há nítida 

hipossuficiência da parte consumidora, ora parte reclamante. 

Ultrapassada a fase das preliminares, passo à análise do MÉRITO da 

demanda. MÉRITO Em análise aos elementos e circunstâncias que 
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envolvem a controvérsia, tenho que assiste parcial razão à parte autora. 

A solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos 

artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. Temos por regra, que nos litígios 

envolvendo relações de consumo, tal qual no presente caso, o ônus da 

prova passa a ser da parte fornecedora. A inversão do ônus da prova 

tem como fundamento a hipossuficiência da parte consumidora, não só no 

plano econômico, mas também jurídico, principalmente processual, porque 

não raras vezes está a parte consumidora impossibilitada de comprovar 

seu direito por ausência de dados, enquanto a parte fornecedora tem ao 

seu alcance todos os elementos indispensáveis para a produção da 

prova. Assim, inverto o ônus da prova em favor da parte consumidora, o 

que faço com supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe a parte reclamada 

provar a veracidade de seus argumentos alegados, na qualidade de 

fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, 

seja porque as assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do 

art. 373, II, do NCPC. Compulsando os autos verifico que a parte reclamada 

não conseguiu satisfatoriamente com a contestação inibir os fatos 

constitutivos do direito do autor trazido com a exordial e, nem provar o que 

afirmou com a defesa. Com efeito, o que se tem de relevante para o 

deslinde da controvérsia é que a parte autora contesta o débito inserido 

nos órgãos de proteção ao crédito pela parte reclamada, negando a 

existência de qualquer vínculo com a mesma. No presente caso, em pese 

a reclamada tenha afirmado a existência do débito, bem como, tenha 

asseverado na peça de resistência a inexistência de irregularidades, 

observa-se que esta NÃO trouxe aos autos qualquer tipo de contrato ou 

documento, quiçá aqueles firmados pela parte autora, que comprovasse a 

realização de relação jurídica entre a partes, se descuidando de provar o 

alegado na peça defensiva, passando ao largo de comprovar a relação 

jurídica entre as partes, que ensejaram os débitos discutidos nos autos. 

Outrossim, em exame do conjunto fático probatório disponível nos autos, 

nota-se que foi juntado pela parte promovida, no corpo da peça de 

resistência, telas que aparentam ser de seu sistema, as quais não têm o 

condão probatório, pois ao que tudo indica se tratam de documentos 

apócrifos e produzidos unilateralmente. Deste modo, entendo que assiste 

razão a parte reclamante, pois não houve a comprovação dos débitos que 

originaram a inscrição de seus dados pessoais junto ao órgão de restrição 

ao crédito (SPC/SERASA). No entanto, prevalece no âmbito do Superior 

Tribunal de Justiça o entendimento de que o dano moral sofrido em virtude 

de indevida negativação do nome se configura “in re ipsa”, ou seja, 

independentemente de prova. Nesse sentido: PROTESTO. DANO MORAL. 

BANCO PONTUAL. BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS. ILEGITIMIDADE 

"AD CAUSAM". ARBITRAMENTO. I. O Banco Bradesco incorporou ativos e 

passivos do Banco Pontual, de modo que responde por seus débitos. 

Legitimidade passiva configurada. Precedentes. 2. Houve protesto 

indevido em nome do autor. O protesto indevido gera dever de reparar "in 

re ipsa", não havendo necessidade de comprovação do dano, porque este 

é presumido. 3. No arbitramento do dano moral, há que se observar as 

circunstáncias da causa, a capacidade económica das partes e as 

finalidades reparatória e pedagógica desse arbitramento. Essa fixação é 

realizada dentro do prudente arbítrio do juízo. No caso, o arbitramento foi 

adequado, não merecendo redução. 4. Recurso não provido. Insta 

ressaltar que a responsabilidade da parte reclamada como fornecedora de 

serviços é objetiva nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Tal 

responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor 

ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova 

relativo a essas hipóteses do prestador do serviço e não tendo ele se 

desincumbido do ônus que lhe cabia deve ser responsabilizado pelos 

danos causados. Os artigos 186 e 927 ambos do Código Civil Brasileiro, 

prelecionam que: Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, 

negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda 

que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Art. 927. Aquele que, por ato 

ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. 

Nesse caso, em que provável a aflição da parte autora em face do ato 

lesivo ensejado pela parte demandada, resta estabelecido o dever de 

indenizar por dano moral, importando, na sequência, fixar o quantum 

indenizatório. Na temática, a lei civil não fornece critérios específicos para 

a fixação do quantum, cabendo ao Juiz a árdua missão de estipular um 

valor justo de modo a amenizar e compensar o abalo. O valor a ser 

arbitrado na indenização por danos morais deve atender a uma dupla 

finalidade: reparação e repressão. E, portanto, deve ser observada a 

capacidade econômica do atingido, mas também do ofensor, de molde a 

que não haja enriquecimento injustificado, mas que também não lastreie 

indenização que não atinja o caráter pedagógico a que se propõe. Nesse 

sentido, preleciona o STJ: “Na fixação do valor da condenação por dano 

moral, deve o julgador atender a certos critérios, tais como nível cultural do 

causador do dano; condição sócio-econômica do ofensor e do ofendido; 

intensidade do dolo ou grau da culpa (se for o caso) do autor da ofensa; 

efeitos do dano no psiquismo do ofendido e as repercussões do fato na 

comunidade em que vive a vítima." (RESP 355392/RJ, Rel. MINISTRO 

CASTRO FILHO, j. 26.03.02). Nessa trilha leciona SÉRGIO CAVALIERI 

FILHO: “Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que 

guarda uma certa proporcionalidade. Importa dizer que o juiz, ao valorar o 

dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente 

arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a 

intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a 

capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do 

ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes” (in 

Programa de Responsabilidade Civil, 2.ª edição, 2001 p. 81/82) Com efeito, 

a indenização por dano moral deve representar para a vítima uma 

satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A 

eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal 

satisfação em justa medida, de modo que não signifique um 

enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no 

causador do mal a fim de dissuadi-lo a praticar novo atentado. A 

jurisprudência trilha o caminho do bom senso nessa linha tênue daquilo 

que representa o equilíbrio do justo ressarcimento: “Ao magistrado 

compete estimar o valor da reparação de ordem moral, adotando os 

critérios da prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum 

arbitrado representa um valor simbólico que tem por escopo não o 

pagamento do ultraje - a honra não tem preço - mas a compensação moral, 

a reparação satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido.(TJPR, APC nº 

19.411-2, 1ª Turma Cível, Des. Rel. Oto Luiz Sponholz).” Sopesando tais 

orientações e ponderando as circunstâncias do caso, reputo apropriada e 

condizente a fixação da verba indenizatória por danos morais, 

satisfazendo, assim, a justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o 

constrangimento causado, bem como a condição econômica da parte 

reclamada, atendendo ao caráter compensatório e ao mesmo tempo 

inibidor a que se propõe a pretensão indenizatória, nos moldes 

estabelecidos na Constituição da República, suficiente para representar 

um desestímulo à prática de novas condutas pelo agente causador do 

dano. Nesse sentido, a declaração de inexistência da relação jurídica e do 

débito é medida que se impõe. DO PEDIDO CONTRAPOSTO No que tange a 

pretensão contraposta, formulada pela parte reclamada, tenho que a 

mesma deve ser indeferida. Compulsando os autos, verifico que esta, não 

conseguiu trazer provas aptas a demonstrar a veracidade de suas 

alegações, passando ao largo de comprovar a disponibilização dos 

serviços em favor da parte autora que, supostamente originaram os 

débitos discutidos nos autos. Assim, diante da ausência de comprovação 

dos débitos, a improcedência do pedido contraposto é medida imperiosa. 

DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE os 

pedidos da exordial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil, para o fim de: 1 – declarar inexigível o débito 

discutido na presente demanda; 2 - determinar que a parte promovida 

providencie a exclusão dos dados da parte reclamante, junto aos órgãos 

de proteção do crédito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de fixação 

de multa; e 3 - condenar a parte reclamada ao pagamento de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais) pelos danos morais sofridos pela parte reclamante, valor 

este que deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - 

INPC/IBGE, a partir da presente data e juros legais de 1% (um por cento) 

ao mês, desde o evento danoso, conforme disposição da súmula 54 do 

STJ. Sem custas nem honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, 

ambos da Lei 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito 
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do Juizado Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação 

conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado 

no PJE.  DANILO ALEXANDRE ALVES Ju iz  Le igo 

____________________________________________________ Vistos, 

etc. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de decisão elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), na forma do art. 40 

da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Preclusa a via recursal, arquive-se com as 

baixas necessárias. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001659-87.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEN SIRINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001659-87.2018.8.11.0010. REQUERENTE: WESLEN SIRINO REQUERIDO: 

BANCO BRADESCARD S.A Vistos etc. Dispensado o relatório nos termos 

do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. Analisando o processo, verifico que 

se encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a produção de 

outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 355, I do NCPC. In casu, é oportuno esclarecer que a 

relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser 

aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do 

Consumidor. Trata-se de ação de indenização por danos morais, proposta 

por WESLEN SIRINO, em desfavor de BANCO BRADESCO S.A. Relata a 

parte autora que desconhece o débito lançado pela parte reclamada que, 

originou a inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito no 

valor de R$ 725,20, vez que se nunca realizou qualquer tipo de relação 

contratual com a parte ré, requerendo assim indenização de danos morais 

e declaração de inexistência dos débitos. Liminar indeferida. Em 

contestação alega a parte reclamada, em síntese, preliminar de ausência 

de documento indispensável a propositura da ação, afirmando no mérito 

que houve a contratação do serviço pela parte autora, não havendo dever 

de indenizar, haja vista inexistência de qualquer irregularidade na 

cobrança, pugnando ao final pela improcedência da inicial. É o breve 

relato. Decido. PRELIMINARES Rejeito a preliminar arguida pela parte 

reclamada, sob o fundamento de ausência de documento indispensável a 

propositura da ação, em especial, consulta extraída no balcão dos Órgãos 

de Proteção ao Crédito, tendo em vista que os documentos trazidos nos 

autos apresentam informações verossímeis. Ultrapassada a fase das 

preliminares, passo à análise do MÉRITO da demanda. MÉRITO Em análise 

aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que 

assiste parcial razão à parte autora. A solução do litígio não demanda 

muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que 

estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito 

e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além 

disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Temos por regra, que nos litígios envolvendo relações de consumo, tal 

qual no presente caso, o ônus da prova passa a ser da parte 

fornecedora. A inversão do ônus da prova tem como fundamento a 

hipossuficiência da parte consumidora, não só no plano econômico, mas 

também jurídico, principalmente processual, porque não raras vezes está 

a parte consumidora impossibilitada de comprovar seu direito por ausência 

de dados, enquanto a parte fornecedora tem ao seu alcance todos os 

elementos indispensáveis para a produção da prova. Assim, inverto o 

ônus da prova em favor da parte consumidora, o que faço com 

supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe a parte reclamada provar a veracidade de 

seus argumentos alegados, na qualidade de fornecedora de serviços, 

seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas 

são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, II, do NCPC. 

Compulsando os autos verifico que a parte reclamada não conseguiu 

satisfatoriamente com a contestação inibir os fatos constitutivos do direito 

do autor trazido com a exordial e, nem provar o que afirmou com a defesa. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte autora contesta o débito inserido nos órgãos de proteção ao 

crédito pela parte reclamada no valor de R$ 725,20, negando a existência 

de qualquer vínculo com a mesma. No presente caso, em pese a 

reclamada tenha afirmado a existência do débito, bem como, tenha 

asseverado na peça de resistência a inexistência de irregularidades, 

observa-se que esta NÃO trouxe aos autos qualquer tipo de contrato ou 

documento, quiçá aqueles firmados pela parte autora, que comprovasse a 

realização de relação jurídica entre a partes, se descuidando de provar o 

alegado na peça defensiva, passando ao largo de comprovar a relação 

jurídica entre as partes, que ensejaram os débitos discutidos nos autos. 

Outrossim, em exame do conjunto fático probatório disponível nos autos, 

nota-se que foi juntado pela parte promovida, no corpo da peça de 

resistência, telas que aparentam ser de seu sistema, as quais não têm o 

condão probatório, pois ao que tudo indica se tratam de documentos 

apócrifos e produzidos unilateralmente. Deste modo, entendo que assiste 

razão a parte reclamante, pois não houve a comprovação dos débitos que 

originaram a inscrição de seus dados pessoais junto ao órgão de restrição 

ao crédito (SPC/SERASA). No entanto, prevalece no âmbito do Superior 

Tribunal de Justiça o entendimento de que o dano moral sofrido em virtude 

de indevida negativação do nome se configura “in re ipsa”, ou seja, 

independentemente de prova. Nesse sentido: PROTESTO. DANO MORAL. 

BANCO PONTUAL. BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS. ILEGITIMIDADE 

"AD CAUSAM". ARBITRAMENTO. I. O Banco Bradesco incorporou ativos e 

passivos do Banco Pontual, de modo que responde por seus débitos. 

Legitimidade passiva configurada. Precedentes. 2. Houve protesto 

indevido em nome do autor. O protesto indevido gera dever de reparar "in 

re ipsa", não havendo necessidade de comprovação do dano, porque este 

é presumido. 3. No arbitramento do dano moral, há que se observar as 

circunstâncias da causa, a capacidade económica das partes e as 

finalidades reparatória e pedagógica desse arbitramento. Essa fixação é 

realizada dentro do prudente arbítrio do juízo. No caso, o arbitramento foi 

adequado, não merecendo redução. 4. Recurso não provido. Insta 

ressaltar que a responsabilidade da parte reclamada como fornecedora de 

serviços é objetiva nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Tal 

responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor 

ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova 

relativo a essas hipóteses do prestador do serviço e não tendo ele se 

desincumbido do ônus que lhe cabia deve ser responsabilizado pelos 

danos causados. Os artigos 186 e 927 ambos do Código Civil Brasileiro, 

prelecionam que: Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, 

negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda 

que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Art. 927. Aquele que, por ato 

ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. 

Nesse caso, em que provável a aflição da parte autora em face do ato 

lesivo ensejado pela parte demandada, resta estabelecido o dever de 

indenizar por dano moral, importando, na sequência, fixar o quantum 

indenizatório. Na temática, a lei civil não fornece critérios específicos para 

a fixação do quantum, cabendo ao Juiz a árdua missão de estipular um 

valor justo de modo a amenizar e compensar o abalo. O valor a ser 

arbitrado na indenização por danos morais deve atender a uma dupla 

finalidade: reparação e repressão. E, portanto, deve ser observada a 

capacidade econômica do atingido, mas também do ofensor, de molde a 

que não haja enriquecimento injustificado, mas que também não lastreie 

indenização que não atinja o caráter pedagógico a que se propõe. Nesse 

sentido, preleciona o STJ: “Na fixação do valor da condenação por dano 

moral, deve o julgador atender a certos critérios, tais como nível cultural do 

causador do dano; condição sócio-econômica do ofensor e do ofendido; 

intensidade do dolo ou grau da culpa (se for o caso) do autor da ofensa; 

efeitos do dano no psiquismo do ofendido e as repercussões do fato na 

comunidade em que vive a vítima." (RESP 355392/RJ, Rel. MINISTRO 

CASTRO FILHO, j. 26.03.02). Nessa trilha leciona SÉRGIO CAVALIERI 

FILHO: “Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que 
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guarda uma certa proporcionalidade. Importa dizer que o juiz, ao valorar o 

dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente 

arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a 

intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a 

capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do 

ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes” (in 

Programa de Responsabilidade Civil, 2.ª edição, 2001 p. 81/82) Com efeito, 

a indenização por dano moral deve representar para a vítima uma 

satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A 

eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal 

satisfação em justa medida, de modo que não signifique um 

enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no 

causador do mal a fim de dissuadi-lo a praticar novo atentado. A 

jurisprudência trilha o caminho do bom senso nessa linha tênue daquilo 

que representa o equilíbrio do justo ressarcimento: “Ao magistrado 

compete estimar o valor da reparação de ordem moral, adotando os 

critérios da prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum 

arbitrado representa um valor simbólico que tem por escopo não o 

pagamento do ultraje - a honra não tem preço - mas a compensação moral, 

a reparação satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido.(TJPR, APC nº 

19.411-2, 1ª Turma Cível, Des. Rel. Oto Luiz Sponholz).” Sopesando tais 

orientações e ponderando as circunstâncias do caso, reputo apropriada e 

condizente a fixação da verba indenizatória por danos morais, 

satisfazendo, assim, a justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o 

constrangimento causado, bem como a condição econômica da parte 

reclamada, atendendo ao caráter compensatório e ao mesmo tempo 

inibidor a que se propõe a pretensão indenizatória, nos moldes 

estabelecidos na Constituição da República, suficiente para representar 

um desestímulo à prática de novas condutas pelo agente causador do 

dano. Ademais, ressalta-se que a reparação de dano moral não pode 

ensejar enriquecimento ilícito, devendo o julgador levar em consideração o 

quantum indenizatório. Justifica-se a redução do montante a ser arbitrado, 

em decorrência deste juízo verificar a existência de mais 03 demandas de 

ação indenizatória de inexistência de débito, com pedido de danos morais 

(autos 1001660-72.2018.8.11.0010, 1001658-05.2018.8.11.0010 e 

1001657-20.2018.8.11.0010. Nesse sentido: E M E N T A – APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIADE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO – 

INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DEPROTEÇÃO AO CRÉDITO – VÁRIAS 

AÇÕES AJUIZADAS NO MESMOCONTEXTO FÁTICO – QUANTUM 

INDENIZATÓRIO DOS DANOS MORAIS – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 

85, §§ 1° E 11, CPC/15) – PARTEVENCEDORA NA CAUSA E SUCUMBENTE 

NO RECURSO - RECURSOCONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. Controvérsia 

centrada no quantum indenizatório fixado a título de danos morais pela 

negativação indevida.2. O quantum da indenização por dano moral deve 

ser fixado com moderação para que seu valor não seja tão elevado a 

ponto de ensejar enriquecimento sem causa da vítima, nem tão reduzido 

que não se revista de caráter preventivo e pedagógico para o causador 

do dano.3. Para o arbitramento do valor da indenização por danos morais, 

deverá ser sopesado o fato de a vítima ter ajuizado múltiplas ações 

indenizatórias no mesmo contexto fático - negativação indevida 

decorrente de suposta fraude -, inclusive com sentença favorável em 

algumas delas. 4. A parte vencedora em primeiro grau, mas sucumbente 

em sede recursal, deve arcar com os honorários recursais em favor do 

patrono da parte recorrida, fixados de acordo com os critérios previstos 

no rt. 85, §§ 2.° e 3.°, do Código de Processo Civil/15.5. Apelação 

conhecida e não provida. (Apelação - Nº 0800532-47.2015.8.12.0052 - 

Relator – Exmo. Sr. Des. Paulo Alberto de Oliveira - 2ª Câmara Cível 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul) (grifei) Assim, ante 

a ausência de comprovação de vínculo entre as partes, a declaração de 

inexistência da relação jurídica e do débito é medida que se impõe. 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 STJ Analisando detidamente os 

autos, verifico que a parte autora possui outros apontamentos negativos 

em seu nome, porém, tratam-se de apontamentos discutidos em juízo, ou 

seja, a negativação preexistente à discutida nesta ação, encontra-se em 

discussão judicial. Nesse sentido, torna-se inaplicável, no caso em 

comento, o teor da súmula 385 do STJ, vez que inexiste inscrição 

preexiste à discutida nos autos. Todavia, conforme entendimento 

jurisprudencial, a inscrição posterior deve ser levada em conta para 

reduzir o valor indenizatório, já que a situação da parte autora é diversa 

daquele que nunca teve uma anotação lícita. Nesse entendimento: 

APELAÇÃO CÍVEL - DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO - FRAUDE - DANO MORAL PURO - 

INDENIZAÇÃO DEVIDA - EXTENSÃO DO DANO - SÚMULA 385 DO STJ - 

INAPLICABILIDADE. - Age com negligência o cessionário de crédito que 

não confere de modo adequado os documentos comprobatórios da 

legitimidade do crédito adquirido e inscreve indevidamente o nome do 

suposto devedor em cadastro de inadimplentes. - É ilícita a inscrição em 

cadastro negativo de crédito decorrente de dívida inexistente. - Para a 

caracterização do dano moral, basta a negativação indevida, sendo 

desnecessária a demonstração do prejuízo sofrido pela parte. - A Súmula 

nº 385 do STJ não deve ser aplicada no caso de as demais negativações 

do nome do requerente serem objeto de questionamento judicial. - A 

indenização por danos morais deve ser suficiente apenas para repará-los, 

pois a indenização se mede pela extensão dos danos, nos termos do art. 

944, caput, do Código Civil. - Se a vítima de fraude cobra indenização por 

danos morais de vários estabelecimentos que negativaram seu nome 

indevidamente, em razão da fraude, deve o valor da indenização observar 

o reduzido grau do dano, já que há outras inscrições indevidas, 

evitando-se o enriquecimento indevido do ofendido. - Recurso provido em 

parte. (TJ-MG , Relator: Gutemberg da Mota e Silva, Data de Julgamento: 

23/07/2013, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL) CONSUMIDOR. 

TELEFONIA. PLEITO DE REGULARIZAÇÃO DO NOME DA PARTE AUTORA 

EM CADASTROS DE INADIMPLENTES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. REGISTRO INDEVIDO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. ANOTAÇÃO POSTERIOR 

QUE DEVE SER CONSIDERADA PARA EFEITO DO ARBITRAMENTO DA 

INDENIZAÇÃO. QUANTUM ARBITRADO REDUZIDO PARA R$ 3.000,00 1. É 

incontroverso o dano moral decorrente de cadastro indevido, pois ilegítima 

a cobrança que deu ensejo ao registro, tanto que a ré cancelou o débito. 

Na verdade, a ré argui o descabimento da condenação no caso concreto, 

pois seria o demandante devedor contumaz. O cadastro indevido foi 

comandado em 19.01.2010 e regularizado somente em 15.06.2011, em 

razão do ingresso desta demanda. Um segundo registro em nome da parte 

autora ocorreu abril de 2011, ou seja, posterior ao cadastro indevido de 

iniciativa da ré. Assim, inaplicável a Súmula n. 385 do STJ, uma vez que a 

sua incidência pressupõe o cadastro preexistente. A inscrição posterior 

deve ser levada em conta apenas para reduzir o valor indenizatório para 

R$ 3.000,00, já que a situação do autor é diversa daquele que nunca teve 

uma anotação lícita. 2. Sentença parcialmente confirmada por seus 

próprios fundamentos, na esteira do art. 46, da Lei n. 9.099/95. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71003541893, Segunda 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Alexandre de Souza 

Costa Pacheco, Julgado em 28/11/2012) (TJ-RS - Recurso Cível: 

71003541893 RS , Relator: Alexandre de Souza Costa Pacheco, Data de 

Julgamento: 28/11/2012, Segunda Turma Recursal Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 04/12/2012). DISPOSITIVO Ante o 

exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da exordial, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, para 

o fim de: 1 – declarar inexigível o débito discutido na presente demanda; 2 

- determinar que a parte promovida providencie a exclusão dos dados da 

parte reclamante, junto aos órgãos de proteção do crédito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de fixação de multa; e 3 - condenar a parte 

reclamada ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) pelos danos 

morais sofridos pela parte reclamante, valor este que deverá ser 

acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, a partir da 

presente data e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, desde o evento 

danoso, conforme disposição da súmula 54 do STJ. Sem custas nem 

honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 

9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 

40 da lei 9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO 

A L E X A N D R E  A L V E S  J u i z  L e i g o 

____________________________________________________ Vistos, 

etc. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de decisão elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), na forma do art. 40 

da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Preclusa a via recursal, arquive-se com as 

baixas necessárias. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001660-72.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEN SIRINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARMANDO SILVA BRETAS OAB - PR31997 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001660-72.2018.8.11.0010. REQUERENTE: WESLEN SIRINO REQUERIDO: 

GAZIN COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA Vistos etc. 

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. 

Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, 

sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual 

passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. In 

casu, é oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de 

natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames 

contidos no Código de Defesa do Consumidor. Trata-se de ação de 

indenização de danos morais proposta por WESLEN SIRINO, em desfavor 

de GAZIN COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA. Relata a 

parte autora que desconhece os débitos lançados nos órgãos de 

proteção ao crédito, haja vista a inexistência de qualquer relação jurídica 

junto a parte ré, requerendo assim a declaração de inexistência do débito, 

bem como, indenização de danos morais. Liminar indeferida. Em 

contestação alega a parte reclamada, em síntese, preliminar de 

incompetência do juizado especial, afirmando no mérito que há vínculo 

entre as partes, tendo em vista aquisição de produtos pela parte 

reclamante, não havendo dever de indenizar, haja vista inexistência de 

qualquer irregularidade na cobrança, pugnando pela condenação da parte 

autora no pedido contraposto e improcedência da ação. É o breve relato. 

Decido. PRELIMINARES Rejeito a preliminar arguida pela parte reclamada 

de aplicação da súmula 385 do STJ, tendo em vista que as negativações 

anteriores a presente demandas, encontram-se discutidas em juízo. No 

mesmo sentido, tenho que deve ser rejeita a preliminar de incompetência 

do juizado especial para o processamento e julgamento da presente lide, 

ante a desnecessidade de realização de outras provas, não havendo que 

se falar em complexidade da causa. Ultrapassada a fase das preliminares, 

passo à análise do MÉRITO da demanda. MÉRITO Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão 

NÃO assiste à parte autora. A solução do litígio não demanda muito 

esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece 

que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu 

fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo 

Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, 

expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do 

autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Temos por regra, que nos litígios envolvendo relações de consumo, tal 

qual no presente caso, o ônus da prova passa a ser da parte 

fornecedora. A inversão do ônus da prova tem como fundamento a 

hipossuficiência da parte consumidora, não só no plano econômico, mas 

também jurídico, principalmente processual, porque não raras vezes está 

a parte consumidora impossibilitada de comprovar seu direito por ausência 

de dados, enquanto a parte fornecedora tem ao seu alcance todos os 

elementos indispensáveis para a produção da prova. Assim, inverto o 

ônus da prova em favor da parte consumidora, o que faço com 

supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe a parte reclamada provar a veracidade de 

seus argumentos alegados, na qualidade de fornecedora de serviços, 

seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas 

são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, II, do NCPC. 

Compulsando os autos verifico que a parte reclamada conseguiu 

satisfatoriamente com a contestação inibir os fatos constitutivos do direito 

do autor trazido com a exordial e, provando o que afirmou com a defesa. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte autora contesta as cobranças realizadas pela parte 

reclamada, negando qualquer relação jurídica com a mesma. No caso em 

tela, de acordo com a prova dos autos, houve de fato a aquisição de 

produtos pela parte autora junto a parte ré. Nesses termos, há de se 

reconhecer a legitimidade do débito, bem como o vínculo entre as partes. 

A parte reclamada juntou nos autos a comprovação da compra realizada 

pela parte autora (ID 15488760), e ainda, holerite para comprovação da 

renda no momento da compra (ID 15488762), sendo que em ambos os 

documentos há a assinatura da parte autora, a qual inclusive é idêntica as 

demais assinaturas apostas nos documentos que instruíram a exordial. A 

parte requerente deixou de trazer qualquer contraponto às provas 

apresentadas pela parte ré. Assim, a dívida e negativação é legítima, 

descabe, portanto, o pleito de indenização por danos morais. Assim, não 

há falar em declaração de inexistência do débito, muito menos em 

indenização a título de danos morais, pois não comprovada qualquer 

ilegalidade no proceder da parte reclamada. A propósito, averbem-se 

julgados pertinentes: “RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. 

INDENIZATÓRIA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. 

DÍVIDA OBJETO DE CESSÃO DE CRÉDITO. DÉBITO CUJA ORIGEM RESTOU 

DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 

(Recurso Cível Nº 71005143847, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Roberto Arriada Lorea, Julgado em 26/03/2015)”. 

Destarte, não se verificando a ocorrência de qualquer conduta ilícita ou 

indevida pela parte reclamada, não há que se falar em ocorrência de dano 

material e moral, uma vez que, ausentes os requisitos necessários para 

que haja o dever de indenizar, ou seja, o ato ilícito, o dano, o nexo de 

causalidade entre o ato, o dano e a culpa da reclamada. DA LITIGÂNCIA 

DE MÁ FÉ Vislumbro no presente litígio a existência de litigância de má-fé 

pela parte autora, frente à notória alteração na realidade dos fatos, nos 

termos do art. 142 do NCPC, o que dá ensejo à sua condenação, nos 

termos do art. 81 do Novo Código de Processo Civil. A parte reclamante 

ingressou com a presente demanda afirmando não possuir qualquer 

relação jurídica com a parte reclamada, que autorizasse a cobrança de 

tais débitos, o que implicaria em ato ilícito ensejador de danos morais pelo 

abalo sofrido, em virtude dos atos da parte reclamada, que ensejou a 

inserção de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Entretanto, 

compulsando aos autos, verifico que a reclamada cumpriu com seu ônus 

probatório, demonstrando se tratar de dívida devidamente contraída, 

inclusive acostando aos autos documentos que demonstram a existência 

junto a parte autora. Logo, resta clara a alteração dos fatos, já que a parte 

reclamante indica a inexistência da relação jurídica devidamente 

comprovada nos presentes autos, tornando-se a condenação em litigância 

de má-fé medida necessária. Imperioso mencionar, inclusive, que se há 

alguma irregularidade esta encontra-se no agir da parte autora, que na 

tentativa de se eximir de suas obrigações induziu em erro este juízo 

alterando a verdade dos fatos, ficando caracterizada a litigância de má-fé 

prevista no artigo 80 do NCPC. Eis o entendimento jurisprudencial: 

APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA 

MANTIDA. LITIGANCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. 1. BAIXA DO FEITO EM 

DILIGÊNCIA. DAS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS: As provas 

produzidas pela parte ré, nos termos do que dispõe o artigo 333, II, do 

Código de Processo Civil, são suficientes para contrapor o alegado pelo 

requerente e comprovar que a contratação de fato existiu. 2. LITIGÂNCIA 

DE MÁ-FÉ. Mantida a condenação da parte demandante. Inviabilidade de 

condenação do procurador da parte. Precedentes desta Corte e do 

Superior Tribunal de Justiça. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DE 

APELAÇÃO. (Apelação Cível Nº 70056465560, Décima Nona Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em 

08/10/2013). DA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA Tenho pela 

desnecessidade de perícia, vez que dos documentos acostados nos 

autos é possível se inferir a existência de relação entre as partes, ou seja, 

o conjunto probatório dos altos possibilita a identificação da relação havia 

entre a parte autora e a parte ré. Ademais, o contrato juntado nos autos e, 

assinado pela parte autora, possibilita inferir a olho nu, a semelhança da 

assinatura, se comparado aos demais documentos assinados por ela nos 

autos. Eis o entendimento da e. Turma Recursal do Estado de Mato 

Grosso: RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

RELAÇÃO DE CONSUMO – DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA 

EMPRESA DEMONSTRAM A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA VÁLIDA 

E LEGITIMIDADE DO DÉBITO - APRESENTAÇÃO DE CONTRATO – 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA COM CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE 

MÁ- FÉ MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A Recorrente 

alega na inicial que teve seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao 

crédito, no entanto, declara que desconhece a divida negativada e nega a 

relação jurídica, o que, novamente se repete em sede de recurso 
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inominado. De outro lado, a Recorrida apresentou, na contestação, 

contrato devidamente assinado pelo Recorrente juntamente com faturas, a 

não configurar nem de longe a possibilidade de fraude, e, assinaturas 

estas que dispensam a perícia grafotécnica, visto que, são idênticas a 

olho nu. É possível perceber a semelhança comparando a assinatura do 

RG e procuração, com a assinatura presente no contrato apresentado 

pelo Recorrido na contestação. A sentença de improcedência proferida 

pelo juízo monocrático não merece qualquer alteração, uma vez que 

comprovada a legalidade da divida. (Recurso Inominado nº.: 

0035426-94.2017.811.0002 - Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de 

Moraes - Data do Julgamento: 13/09/2018 - TURMA RECURSAL - ESTADO 

DE MATO GROSSO) DO PEDIDO CONTRAPOSTO A parte reclamada 

requer o pagamento no valor da dívida relativamente ao inadimplemento, 

aduz que a parte autora deveria quitar seus débitos, porém, deixou de 

pagar o importe de R$ 584,68, que se encontra inadimplente, sem notícias 

nos autos de quitação. Diante da comprovação da aquisição do produto, 

da existência de relação jurídica entre as partes e, em face de 

inadimplência da mesma, merece guarida o pedido contraposto 

apresentado pela parte reclamada. DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo 

IMPROCEDENTE os pedidos da exordial, declarando extinto o feito com 

resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil. ACOLHO o pedido contraposto, determinando 

que a parte autora pague a fatura discutida nos autos, cujo valor total é de 

R$ 584,68 (quinhentos e oitenta e quatro reais e sessenta e oito 

centavos), acrescida de juros e corrigida monetariamente a partir do 

vencimento do débito. Por outro lado, condeno a parte reclamante à pena 

de litigância de má-fé no valor equivalente a 5% sobre o valor corrigido da 

causa, a ser revertido em favor da parte reclamada, na forma do artigo 81, 

do Novo Código de Processo Civil. Outrossim, em decorrência da má-fé, 

condeno a parte reclamante, na forma do artigo 55 da Lei n. 9.099/95, ao 

pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% do 

valor da causa, levando-se em conta os critérios do art. 85, §8º do Novo 

Código de Processo Civil. Ressalto, ainda, que, nos termos do Enunciado 

114 do FONAJE, “A gratuidade da justiça não abrange o valor devido em 

condenação por litigância de má-fé (XX Encontro – São Paulo/SP)”. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO 

A L E X A N D R E  A L V E S  J u i z  L e i g o 

____________________________________________________ Vistos, 

etc. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de decisão elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), na forma do art. 40 

da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Preclusa a via recursal, arquive-se com as 

baixas necessárias. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002277-32.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

STEFANE PEREIRA LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1002277-32.2018.8.11.0010. REQUERENTE: STEFANE PEREIRA LOPES 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório 

nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. Analisando o processo, 

verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a 

produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento 

antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. In casu, é oportuno 

esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no 

Código de Defesa do Consumidor. Trata-se de ação de indenização de 

danos morais proposta por STEFANE PEREIRA LOPES, em desfavor 

TELEFONICA BRASIL S.A. Relata a parte autora que desconhece os 

débitos lançados nos órgãos de proteção ao crédito, requerendo assim a 

declaração de inexistência do débito, bem como, indenização de danos 

morais. Liminar deferida. Em contestação alega a parte reclamada, em 

síntese, preliminar de impossibilidade de inversão do ônus da prova e 

ausência de consulta original dos órgãos de proteção ao crédito, 

afirmando no mérito que o débito é devido, ante a existência de relação 

jurídica entre as partes, não havendo dever de indenizar, haja vista 

inexistência de qualquer irregularidade na cobrança, pugnando ao final 

pela condenação da parte autora no pedido contraposto e nas penas de 

litigância de má-fé. É o breve relato. Decido. PRELIMINARES Rejeito a 

preliminar de impossibilidade de inversão do ônus da prova, pois conforme 

se infere dos autos, trata-se de relação de consumo, ao passo que a 

parte autora, ora consumidora, se mostra hipossuficiente frente a parte 

reclamada, ora fornecedora. Ainda, tenho que a preliminar de ausência de 

consulta extraída no balcão dos Órgãos de Proteção ao Crédito, deve ser 

rejeitada, tendo em vista o documento trazido aos autos apresenta 

informações verossímeis. Ultrapassada a fase das preliminares, passo à 

análise do MÉRITO da demanda. MÉRITO Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão NÃO 

assiste à parte autora. A solução do litígio não demanda muito esforço, 

mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que 

compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo 

Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, 

expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do 

autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Temos por regra, que nos litígios envolvendo relações de consumo, tal 

qual no presente caso, o ônus da prova passa a ser da parte 

fornecedora. A inversão do ônus da prova tem como fundamento a 

hipossuficiência da parte consumidora, não só no plano econômico, mas 

também jurídico, principalmente processual, porque não raras vezes está 

a parte consumidora impossibilitada de comprovar seu direito por ausência 

de dados, enquanto a parte fornecedora tem ao seu alcance todos os 

elementos indispensáveis para a produção da prova. Assim, inverto o 

ônus da prova em favor da parte consumidora, o que faço com 

supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe a parte reclamada provar a veracidade de 

seus argumentos alegados, na qualidade de fornecedora de serviços, 

seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas 

são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, II, do NCPC. 

Compulsando os autos verifico que a parte reclamada conseguiu 

satisfatoriamente com a contestação inibir os fatos constitutivos do direito 

do autor trazido com a exordial e, provando o que afirmou com a defesa. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte autora contesta as cobranças realizadas pela parte 

reclamada, negando qualquer contratação nesse sentido, tendo em vista 

tratar de cliente na modalidade pré-pago. Em que pese as alegações da 

parte autora de que nunca realizou qualquer relação jurídica com a parte 

ré, que ensejasse a realização da cobrança, esta última conseguiu 

demonstrar que houve a celebração de negócio jurídico entre as partes, 

conforme se infere do áudio da ligação travada pelas partes, trazido aos 

autos com a contestação. Analisando detidamente os autos, verifico que o 

áudio trazido nos autos no ID 16429387, deve ser reconhecido, vez que 

demonstra claramente que houve realização de negócio jurídico entre as 

partes, sendo anuído pela parte reclamante, após a confirmação de 

TODOS os seus dados pessoais, a contratação de plano telefônico na 

modalidade “CONTROLE”. Nesse sentido: E M E N T A RECURSO 

INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

INDEVIDA EM ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – SUPOSTA 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA NO VALOR DE R$ 97,64 (noventa e sete reais e 

sessenta e quatro centavos) – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – 

INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO – 

REVELIA DECRETADA – POSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS EM 

FAVOR DO RÉU REVEL – RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA – 

UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA – 

SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. 

Primeiramente, acrescento que a revelia da parte Reclamada não induz a 

procedência do pedido, se contrário resultar a convicção do juiz (art. 20 

da Lei 9099/95). 2. Logo, a revelia impõe a presunção relativa quanto aos 

fatos alegados pelo autor, contudo, não induz à procedência do pedido no 

caso de existirem provas nos autos que demonstrem o contrário do 

alegado. 3. Alega a parte Reclamante que não reconhece a origem do 
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débito imposto em seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, uma 

vez que não utilizou os serviços da parte Reclamada. 4. Contudo, de 

análise dos autos, nota-se que a legalidade do débito restou comprovada, 

notadamente quando foram apresentados documentos nos embargos e 

fase recursal, contrato, prints de telas contendo pagamentos, faturas e 

documentos pessoais em nome da parte Reclamante e áudio o que 

evidencia regular contratação e utilização dos serviços inicialmente 

negados. 5. Portanto, a negativação se trata de exercício regular do direito 

da Reclamada, uma vez que devido o débito ante a ausência de 

comprovação de pagamento. 6. Deste modo, não há que se falar em 

negativação indevida, tampouco em dano moral. 7. Sentença reformada 

para reconhecer a improcedência do pedido, bem como a Litigância de 

má-fé da parte Reclamante. 8. Recurso conhecido e provido. (Recurso 

Inominado nº.: 0014077-35.2017.811.0002 – TN – Projudi Origem: Juizado 

Especial Cível Jardim Glória Recorrente(s): TELEFÔNICA BRASIL S/A 

Recorrido(s): JANAINA ALMEIDA DELLIBERA ECKERT Juíza Relatora: Dra. 

Patrícia Ceni Data do Julgamento: 14/08/2018) Outrossim, a parte 

reclamante não trouxe nos autos qualquer documento capaz de 

desconstituir as sólidas argumentações da parte ré, bem como, não 

demonstrou a realização do pagamento dos débitos discutidos nestes 

autos. Por seu turno a parte requerida demonstrou a existência dos 

débitos e da contratação, bem como a inocorrência dos pagamentos das 

faturas, as quais encontra-se anexadas nos autos. Desta forma, restou 

comprovada a existência da relação jurídica entre as partes e que, de 

fato, a parte autora contratou os serviços da empresa reclamada, sendo a 

cobrança devida. Desta feita, o conjunto probatório autoriza a conclusão 

de que houve relação negocial firmada entre as partes e, que as 

cobranças dos valores pela parte reclamada se deram em razão de 

efetiva adesão da parte autora. Conforme regra do artigo 14, §3º, inciso II 

do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços não será 

responsabilizado quando provar a culpa exclusiva do consumidor, 

hipótese verificada no caso dos autos. O que se depreende do caso em 

tela é que houve negativação do nome da parte reclamante relativa a 

dívida inadimplida, uma vez que a requerida comprova através de várias 

provas, inclusive áudio da ligação realizada junto a parte autora, a 

existência da relação comercial e débito entre os litigantes. Assim, não se 

verificando a ocorrência de qualquer conduta ilícita ou indevida pela parte 

reclamada, não há que se falar em ocorrência de dano material e moral, 

uma vez que, ausentes os requisitos necessários para que haja o dever 

de indenizar, ou seja, o ato ilícito, o dano, o nexo de causalidade entre o 

ato, o dano e a culpa da reclamada. DA LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ Vislumbro 

no presente litígio a existência de litigância de má-fé pela parte autora, 

frente à notória alteração na realidade dos fatos, nos termos do art. 142 

do NCPC, o que dá ensejo à sua condenação, nos termos do art. 81 do 

Novo Código de Processo Civil. A parte reclamante ingressou com a 

presente demanda afirmando não possuir qualquer relação jurídica com a 

parte reclamada, que autorizasse a cobrança de tais débitos, o que 

implicaria em ato ilícito ensejador de danos morais pelo abalo sofrido, em 

virtude dos atos da parte reclamada, que ensejou a inserção de seu nome 

nos órgãos de proteção ao crédito. Entretanto, compulsando aos autos, 

verifico que a reclamada cumpriu com seu ônus probatório, demonstrando 

se tratar de dívida devidamente contraída, inclusive acostando aos autos 

documentos que demonstram a existência junto a parte autora. Logo, resta 

clara a alteração dos fatos, já que a parte reclamante indica a inexistência 

da relação jurídica devidamente comprovada nos presentes autos, 

tornando-se a condenação em litigância de má-fé medida necessária. 

Imperioso mencionar, inclusive, que se há alguma irregularidade esta 

encontra-se no agir da parte autora, que na tentativa de se eximir de suas 

obrigações induziu em erro este juízo alterando a verdade dos fatos, 

ficando caracterizada a litigância de má-fé prevista no artigo 80 do NCPC. 

Eis o entendimento jurisprudencial: APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO 

DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LEGALIDADE DA 

CONTRATAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA MANTIDA. LITIGANCIA 

DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. 1. BAIXA DO FEITO EM DILIGÊNCIA. DAS 

PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS: As provas produzidas pela parte ré, 

nos termos do que dispõe o artigo 333, II, do Código de Processo Civil, são 

suficientes para contrapor o alegado pelo requerente e comprovar que a 

contratação de fato existiu. 2. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Mantida a 

condenação da parte demandante. Inviabilidade de condenação do 

procurador da parte. Precedentes desta Corte e do Superior Tribunal de 

Justiça. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. 

(Apelação Cível Nº 70056465560, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em 08/10/2013). 

DO PEDIDO CONTRAPOSTO O pedido contraposto formulado na presente 

demanda deve ser acolhido uma vez que a parte requerida logrou êxito em 

demonstrar não apenas a origem do débito, mas também a inadimplência 

da parte requerente. DA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA FONOAUDIOLÓGICA 

Tenho pela desnecessidade de perícia, vez que dos documentos 

acostados nos autos é possível se inferir a existência de relação entre as 

partes, ou seja, o conjunto probatório dos autos possibilita a identificação 

da relação havia entre a parte autora e a parte ré. Ademais, o áudio 

juntado nos autos, demonstra claramente a contratação dos serviços pela 

parte autora, o qual foi registrado e confirmado pela parte autora, que por 

mais de uma oportunidade confirmou todos os seus dados pessoais. 

Nesse sentido, transcrevo o seguinte julgados da Turma Recursal do Mato 

Grosso: RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE 

ATO JURÍDICO C/C PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS - 

NECESSIDADE DE PERÍCIA FONOAUDIOLÓGICA - NEGATIVA DE 

CONTRATAÇÃO - INSCRIÇÃO DO NOME DA PARTE RECLAMANTE EM 

CADASTROS DE INADIMPLENTES - RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA - 

INSCRIÇÃO EM SERASA LEGÍTIMA - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO - 

EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – DANO MORAL INEXISTENTE - 

PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO - RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO. 1. Não há que se falar em incompetência dos juizados 

especiais no presente caso, em razão da necessidade de realizar perícia 

fonoaudiológica, uma vez que o conteúdo probatório trazido nos autos foi 

suficiente para o julgamento da lide, além de que em sede de Juizados 

Especiais, são admitidos todos os meios de provas, desde que legítimos, 

como se denota da leitura do art. 32 da Lei nº 9.099/95. 2. Tendo a parte 

recorrida apresentado o áudio de ligação telefônica que comprova a 

existência de relação jurídica entre as partes, resta afastada a alegação 

de fraude. 3. Não pratica ato ilícito a empresa que, verificando o 

inadimplemento da dívida, insere o nome do consumidor nos órgãos de 

proteção ao crédito, agindo no exercício regular do direito 4. Havendo 

dívida em aberto, correta a decisão de origem que julgou procedente o 

pedido contraposto para condenar a parte reclamante a adimplir a dívida. 

5. Não havendo demonstração da fraude alegada, não há se falar em 

inexistência de débito e danos morais. 6. Sentença mantida por seus 

próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 781400920168110001/2017, 

Turma Recursal Única, Julgado em 18/10/2017, Publicado no DJE 

18/10/2017) DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE os 

pedidos da exordial e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO 

para CONDENAR a parte requerente a pagar à parte requerida a 

importância de R$ 153,91 (cento e cinquenta e três reais e noventa e um 

centavos), devidamente atualizado pelo INPC a partir do respectivo 

vencimento, com incidência de juros legais de 1% a.m. a partir da citação, 

declarando extinto o feito com resolução do mérito, com fundamento no 

artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Por outro lado, 

condeno a parte reclamante à pena de litigância de má-fé no valor 

equivalente a 5% sobre o valor corrigido da causa, a ser revertido em 

favor da parte reclamada, na forma do artigo 81, do Novo Código de 

Processo Civil. Outrossim, em decorrência da má-fé, condeno a parte 

reclamante, na forma do artigo 55 da Lei n. 9.099/95, ao pagamento das 

custas e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa, 

levando-se em conta os critérios do art. 85, §8º do Novo Código de 

Processo Civil. Ressalto, ainda, que, nos termos do Enunciado 114 do 

FONAJE, “A gratuidade da justiça não abrange o valor devido em 

condenação por litigância de má-fé (XX Encontro – São Paulo/SP)”. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO 

A L E X A N D R E  A L V E S  J u i z  L e i g o 

____________________________________________________ Vistos, 

etc. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de decisão elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), na forma do art. 40 

da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Preclusa a via recursal, arquive-se com as 

baixas necessárias. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002246-12.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANIA ALVES DA SILVA (INTERESSADO)
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Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1002246-12.2018.8.11.0010. INTERESSADO: ELIZANIA ALVES DA SILVA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório 

nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. Analisando o processo, 

verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a 

produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento 

antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. In casu, é oportuno 

esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no 

Código de Defesa do Consumidor. Trata-se de ação de indenização por 

danos morais, proposta por ELIZANIA ALVES DA SILVA, em desfavor de 

TELEFONICA BRASIL S.A. Relata a parte autora que desconhece os 

débitos lançados nos órgãos de proteção ao crédito, tendo em vista a 

ausência de qualquer dívida junto a parte ré, requerendo assim a 

declaração de inexistência do débito, bem como, indenização de danos 

morais. Em contestação alega a parte reclamada, em síntese, preliminar de 

eventual pedido de desistência e ausência de juntada do comprovante 

original da negativação, afirmando no mérito que não há dever de 

indenizar, haja vista existência de relação entre as partes, pugnando ao 

final pela improcedência da ação. É o breve relato. Decido. PRELIMINARES 

Rejeito a preliminar de inépcia da inicial arguida pela parte reclamada, sob 

o fundamento de ausência de extrato oficial do SPC ou SERASA, tendo em 

vista que os documentos trazidos nos autos apresentam informações 

verossímeis. No mesmo sentido, tenho que deve ser rejeitada a preliminar 

de pedido de desistência, haja vista inexistência de pleito pela parte autora 

nesse sentido. Ultrapassada a fase das preliminares, passo à análise do 

MÉRITO da demanda. MÉRITO Em análise aos elementos e circunstâncias 

que envolvem a controvérsia, tenho que assiste parcial razão à parte 

autora. A solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela 

regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor 

provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra 

contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu 

alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de 

fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Temos por regra, que 

nos litígios envolvendo relações de consumo, tal qual no presente caso, o 

ônus da prova passa a ser da parte fornecedora. A inversão do ônus da 

prova tem como fundamento a hipossuficiência da parte consumidora, não 

só no plano econômico, mas também jurídico, principalmente processual, 

porque não raras vezes está a parte consumidora impossibilitada de 

comprovar seu direito por ausência de dados, enquanto a parte 

fornecedora tem ao seu alcance todos os elementos indispensáveis para 

a produção da prova. Assim, inverto o ônus da prova em favor da parte 

consumidora, o que faço com supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o 

fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe a parte 

reclamada provar a veracidade de seus argumentos alegados, na 

qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus 

da prova, seja porque as assertivas são fatos extintivos de direito, nos 

termos do art. 373, II, do NCPC. Compulsando os autos verifico que a parte 

reclamada não conseguiu satisfatoriamente com a contestação inibir os 

fatos constitutivos do direito do autor trazido com a exordial e, nem provar 

o que afirmou com a defesa. Com efeito, o que se tem de relevante para o 

deslinde da controvérsia é que a parte autora contesta as cobranças 

realizadas pela parte reclamada, que ensejaram a inserção de seu nome 

nos órgãos de proteção ao crédito. No presente caso, em pese a 

reclamada tenha afirmado a existência do débito, bem como, tenha 

asseverado na peça de resistência a inexistência de irregularidades, 

observa-se que esta NÃO trouxe aos autos qualquer tipo de contrato ou 

documento, quiçá aqueles firmados pela parte autora, que comprovasse a 

realização de relação jurídica entre a partes, se descuidando de provar o 

alegado na peça defensiva, passando ao largo de comprovar a relação 

jurídica entre as partes, que ensejaram os débitos discutidos nos autos. 

Outrossim, em exame do conjunto fático probatório disponível nos autos, 

nota-se que foi juntado pela parte promovida, no corpo da peça de 

resistência, telas que aparentam ser de seu sistema, as quais não têm o 

condão probatório, pois ao que tudo indica se tratam de documentos 

apócrifos e produzidos unilateralmente. Deste modo, entendo que assiste 

razão a parte reclamante, pois não houve a comprovação dos débitos que 

originaram a inscrição de seus dados pessoais junto ao órgão de restrição 

ao crédito (SPC/SERASA). No entanto, prevalece no âmbito do Superior 

Tribunal de Justiça o entendimento de que o dano moral sofrido em virtude 

de indevida negativação do nome se configura “in re ipsa”, ou seja, 

independentemente de prova. Nesse sentido: PROTESTO. DANO MORAL. 

BANCO PONTUAL. BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS. ILEGITIMIDADE 

"AD CAUSAM". ARBITRAMENTO. I. O Banco Bradesco incorporou ativos e 

passivos do Banco Pontual, de modo que responde por seus débitos. 

Legitimidade passiva configurada. Precedentes. 2. Houve protesto 

indevido em nome do autor. O protesto indevido gera dever de reparar "in 

re ipsa", não havendo necessidade de comprovação do dano, porque este 

é presumido. 3. No arbitramento do dano moral, há que se observar as 

circunstâncias da causa, a capacidade económica das partes e as 

finalidades reparatória e pedagógica desse arbitramento. Essa fixação é 

realizada dentro do prudente arbítrio do juízo. No caso, o arbitramento foi 

adequado, não merecendo redução. 4. Recurso não provido. Insta 

ressaltar que a responsabilidade da parte reclamada como fornecedora de 

serviços é objetiva nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Tal 

responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor 

ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova 

relativo a essas hipóteses do prestador do serviço e não tendo ele se 

desincumbido do ônus que lhe cabia deve ser responsabilizado pelos 

danos causados. Os artigos 186 e 927 ambos do Código Civil Brasileiro, 

prelecionam que: Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, 

negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda 

que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Art. 927. Aquele que, por ato 

ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. 

Nesse caso, em que provável a aflição da parte autora em face do ato 

lesivo ensejado pela parte demandada, resta estabelecido o dever de 

indenizar por dano moral, importando, na sequência, fixar o quantum 

indenizatório. Na temática, a lei civil não fornece critérios específicos para 

a fixação do quantum, cabendo ao Juiz a árdua missão de estipular um 

valor justo de modo a amenizar e compensar o abalo. O valor a ser 

arbitrado na indenização por danos morais deve atender a uma dupla 

finalidade: reparação e repressão. E, portanto, deve ser observada a 

capacidade econômica do atingido, mas também do ofensor, de molde a 

que não haja enriquecimento injustificado, mas que também não lastreie 

indenização que não atinja o caráter pedagógico a que se propõe. Nesse 

sentido, preleciona o STJ: “Na fixação do valor da condenação por dano 

moral, deve o julgador atender a certos critérios, tais como nível cultural do 

causador do dano; condição sócio-econômica do ofensor e do ofendido; 

intensidade do dolo ou grau da culpa (se for o caso) do autor da ofensa; 

efeitos do dano no psiquismo do ofendido e as repercussões do fato na 

comunidade em que vive a vítima." (RESP 355392/RJ, Rel. MINISTRO 

CASTRO FILHO, j. 26.03.02). Nessa trilha leciona SÉRGIO CAVALIERI 

FILHO: “Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que 

guarda uma certa proporcionalidade. Importa dizer que o juiz, ao valorar o 

dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente 

arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a 

intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a 

capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do 

ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes” (in 

Programa de Responsabilidade Civil, 2.ª edição, 2001 p. 81/82) Com efeito, 

a indenização por dano moral deve representar para a vítima uma 

satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A 

eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal 

satisfação em justa medida, de modo que não signifique um 

enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no 

causador do mal a fim de dissuadi-lo a praticar novo atentado. A 

jurisprudência trilha o caminho do bom senso nessa linha tênue daquilo 
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que representa o equilíbrio do justo ressarcimento: “Ao magistrado 

compete estimar o valor da reparação de ordem moral, adotando os 

critérios da prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum 

arbitrado representa um valor simbólico que tem por escopo não o 

pagamento do ultraje - a honra não tem preço - mas a compensação moral, 

a reparação satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido.(TJPR, APC nº 

19.411-2, 1ª Turma Cível, Des. Rel. Oto Luiz Sponholz).” Sopesando tais 

orientações e ponderando as circunstâncias do caso, reputo apropriada e 

condizente a fixação da verba indenizatória por danos morais, 

satisfazendo, assim, a justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o 

constrangimento causado, bem como a condição econômica da parte 

reclamada, atendendo ao caráter compensatório e ao mesmo tempo 

inibidor a que se propõe a pretensão indenizatória, nos moldes 

estabelecidos na Constituição da República, suficiente para representar 

um desestímulo à prática de novas condutas pelo agente causador do 

dano. Ademais, ressalta-se que a reparação de dano moral não pode 

ensejar enriquecimento ilícito, devendo o julgador levar em consideração o 

quantum indenizatório. Justifica-se a redução do montante a ser arbitrado, 

em decorrência deste juízo verificar a existência de mais 01 (uma) 

demanda de ação indenizatória de inexistência de débito, com pedido de 

danos morais (autos 1002244-42.2018.8.11.0010). Nesse sentido: E M E N 

T A – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIADE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E RESTITUIÇÃO DE 

INDÉBITO – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DEPROTEÇÃO AO CRÉDITO 

– VÁRIAS AÇÕES AJUIZADAS NO MESMOCONTEXTO FÁTICO – 

QUANTUM INDENIZATÓRIO DOS DANOS MORAIS – SUCUMBÊNCIA 

RECURSAL (ART. 85, §§ 1° E 11, CPC/15) – PARTEVENCEDORA NA 

CAUSA E SUCUMBENTE NO RECURSO - RECURSOCONHECIDO E NÃO 

PROVIDO.1. Controvérsia centrada no quantum indenizatório fixado a título 

de danos morais pela negativação indevida.2. O quantum da indenização 

por dano moral deve ser fixado com moderação para que seu valor não 

seja tão elevado a ponto de ensejar enriquecimento sem causa da vítima, 

nem tão reduzido que não se revista de caráter preventivo e pedagógico 

para o causador do dano.3. Para o arbitramento do valor da indenização 

por danos morais, deverá ser sopesado o fato de a vítima ter ajuizado 

múltiplas ações indenizatórias no mesmo contexto fático - negativação 

indevida decorrente de suposta fraude -, inclusive com sentença 

favorável em algumas delas. 4. A parte vencedora em primeiro grau, mas 

sucumbente em sede recursal, deve arcar com os honorários recursais 

em favor do patrono da parte recorrida, fixados de acordo com os 

critérios previstos no rt. 85, §§ 2.° e 3.°, do Código de Processo Civil/15.5. 

Apelação conhecida e não provida. (Apelação - Nº 

0800532-47.2015.8.12.0052 - Relator – Exmo. Sr. Des. Paulo Alberto de 

Oliveira - 2ª Câmara Cível Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do 

Sul) Assim, ante a ausência de comprovação de vínculo entre as partes, a 

declaração de inexistência da relação jurídica e do débito é medida que se 

impõe. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 STJ Analisando detidamente 

os autos, verifico que a parte autora possui outros apontamentos 

negativos em seu nome, porém, tratam-se de apontamentos discutidos em 

juízo, ou seja, a negativação preexistente à discutida nesta ação, 

encontra-se em discussão judicial. Nesse sentido, torna-se inaplicável, no 

caso em comento, o teor da súmula 385 do STJ, vez que inexiste inscrição 

preexiste à discutida nos autos. Todavia, conforme entendimento 

jurisprudencial, a inscrição posterior deve ser levada em conta para 

reduzir o valor indenizatório, já que a situação da parte autora é diversa 

daquele que nunca teve uma anotação lícita. Nesse entendimento: 

APELAÇÃO CÍVEL - DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO - FRAUDE - DANO MORAL PURO - 

INDENIZAÇÃO DEVIDA - EXTENSÃO DO DANO - SÚMULA 385 DO STJ - 

INAPLICABILIDADE. - Age com negligência o cessionário de crédito que 

não confere de modo adequado os documentos comprobatórios da 

legitimidade do crédito adquirido e inscreve indevidamente o nome do 

suposto devedor em cadastro de inadimplentes. - É ilícita a inscrição em 

cadastro negativo de crédito decorrente de dívida inexistente. - Para a 

caracterização do dano moral, basta a negativação indevida, sendo 

desnecessária a demonstração do prejuízo sofrido pela parte. - A Súmula 

nº 385 do STJ não deve ser aplicada no caso de as demais negativações 

do nome do requerente serem objeto de questionamento judicial. - A 

indenização por danos morais deve ser suficiente apenas para repará-los, 

pois a indenização se mede pela extensão dos danos, nos termos do art. 

944, caput, do Código Civil. - Se a vítima de fraude cobra indenização por 

danos morais de vários estabelecimentos que negativaram seu nome 

indevidamente, em razão da fraude, deve o valor da indenização observar 

o reduzido grau do dano, já que há outras inscrições indevidas, 

evitando-se o enriquecimento indevido do ofendido. - Recurso provido em 

parte. (TJ-MG , Relator: Gutemberg da Mota e Silva, Data de Julgamento: 

23/07/2013, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL) CONSUMIDOR. 

TELEFONIA. PLEITO DE REGULARIZAÇÃO DO NOME DA PARTE AUTORA 

EM CADASTROS DE INADIMPLENTES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. REGISTRO INDEVIDO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. ANOTAÇÃO POSTERIOR 

QUE DEVE SER CONSIDERADA PARA EFEITO DO ARBITRAMENTO DA 

INDENIZAÇÃO. QUANTUM ARBITRADO REDUZIDO PARA R$ 3.000,00 1. É 

incontroverso o dano moral decorrente de cadastro indevido, pois ilegítima 

a cobrança que deu ensejo ao registro, tanto que a ré cancelou o débito. 

Na verdade, a ré argui o descabimento da condenação no caso concreto, 

pois seria o demandante devedor contumaz. O cadastro indevido foi 

comandado em 19.01.2010 e regularizado somente em 15.06.2011, em 

razão do ingresso desta demanda. Um segundo registro em nome da parte 

autora ocorreu abril de 2011, ou seja, posterior ao cadastro indevido de 

iniciativa da ré. Assim, inaplicável a Súmula n. 385 do STJ, uma vez que a 

sua incidência pressupõe o cadastro preexistente. A inscrição posterior 

deve ser levada em conta apenas para reduzir o valor indenizatório para 

R$ 3.000,00, já que a situação do autor é diversa daquele que nunca teve 

uma anotação lícita. 2. Sentença parcialmente confirmada por seus 

próprios fundamentos, na esteira do art. 46, da Lei n. 9.099/95. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71003541893, Segunda 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Alexandre de Souza 

Costa Pacheco, Julgado em 28/11/2012) (TJ-RS - Recurso Cível: 

71003541893 RS , Relator: Alexandre de Souza Costa Pacheco, Data de 

Julgamento: 28/11/2012, Segunda Turma Recursal Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 04/12/2012). DISPOSITIVO Ante o 

exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da exordial, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, para 

o fim de: 1 – declarar inexigível o débito discutido na presente demanda; 2 

- determinar que a parte promovida providencie a exclusão dos dados da 

parte reclamante, junto aos órgãos de proteção do crédito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de fixação de multa; e 3 - condenar a parte 

reclamada ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) pelos danos 

morais sofridos pela parte reclamante, valor este que deverá ser 

acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, a partir da 

presente data e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, desde o evento 

danoso, conforme disposição da súmula 54 do STJ. Sem custas nem 

honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 

9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 

40 da lei 9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO 

A L E X A N D R E  A L V E S  J u i z  L e i g o 

____________________________________________________ Vistos, 

etc. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de decisão elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), na forma do art. 40 

da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Preclusa a via recursal, arquive-se com as 

baixas necessárias. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002244-42.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANIA ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1002244-42.2018.8.11.0010. REQUERENTE: ELIZANIA ALVES DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório 

nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. Analisando o processo, 

verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a 

produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento 
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antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. In casu, é oportuno 

esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no 

Código de Defesa do Consumidor. Trata-se de ação de indenização por 

danos morais, proposta por ELIZANIA ALVES DA SILVA, em desfavor de 

BANCO BRADESCO S.A. Relata a parte autora que desconhece os 

débitos lançados nos órgãos de proteção ao crédito, tendo em vista a 

ausência de qualquer dívida junto a parte ré, requerendo assim a 

declaração de inexistência do débito, bem como, indenização de danos 

morais. Liminar indeferida. Em contestação alega a parte reclamada, em 

síntese, preliminar de ausência de documento indispensável, falta de 

interesse de agir e ausência de pretensão resistida, afirmando no mérito 

que não há dever de indenizar, haja vista a existência do débito, pugnando 

ao final pela aplicação da súmula 385 do STJ e improcedência da ação. É o 

breve relato. Decido. PRELIMINARES Rejeito a preliminar de inépcia da 

inicial arguida pela parte reclamada, sob o fundamento de ausência de 

extrato oficial do SPC ou SERASA, tendo em vista que os documentos 

trazidos nos autos apresentam informações verossímeis. No mesmo 

sentido, tenho que deve ser rejeitada a preliminar de falta de interesse de 

agir e, ausência de pretensão resistida, tendo em vista a previsão 

constitucional do princípio da inafastabilidade da jurisdição. Ademais, o 

exaurimento da via administrativa não é requisito indispensável a 

propositura da ação, ante a necessidade que a parte tem de ingressar em 

juízo para ter sua pretensão amparada. Ultrapassada a fase das 

preliminares, passo à análise do MÉRITO da demanda. MÉRITO Em análise 

aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que 

assiste parcial razão à parte autora. A solução do litígio não demanda 

muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que 

estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito 

e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além 

disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Temos por regra, que nos litígios envolvendo relações de consumo, tal 

qual no presente caso, o ônus da prova passa a ser da parte 

fornecedora. A inversão do ônus da prova tem como fundamento a 

hipossuficiência da parte consumidora, não só no plano econômico, mas 

também jurídico, principalmente processual, porque não raras vezes está 

a parte consumidora impossibilitada de comprovar seu direito por ausência 

de dados, enquanto a parte fornecedora tem ao seu alcance todos os 

elementos indispensáveis para a produção da prova. Assim, inverto o 

ônus da prova em favor da parte consumidora, o que faço com 

supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe a parte reclamada provar a veracidade de 

seus argumentos alegados, na qualidade de fornecedora de serviços, 

seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas 

são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, II, do NCPC. 

Compulsando os autos verifico que a parte reclamada não conseguiu 

satisfatoriamente com a contestação inibir os fatos constitutivos do direito 

do autor trazido com a exordial e, nem provar o que afirmou com a defesa. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte autora contesta as cobranças realizadas pela parte 

reclamada, que ensejaram a inserção de seu nome nos órgãos de 

proteção ao crédito. No presente caso, a parte reclamada sequer informa 

a que se referem tais débitos, vez que se limita a asseverar na peça de 

resistência a inexistência de danos morais e ausência do dever de 

indenizar. Ora, observa-se que a parte demandada NÃO trouxe aos autos 

qualquer tipo de contrato ou documento, quiçá aqueles firmados pela parte 

autora, que comprovasse a realização de relação jurídica entre a partes, 

em especial a utilização ou solicitação dos serviços pela parte 

demandante, que ensejou a inserção de seu nome nos órgãos restritivos 

de crédito, se descuidando de provar o alegado na peça defensiva, 

passando ao largo de comprovar a relação jurídica entre as partes, que 

ensejou os débitos discutidos nos autos. Outrossim, em exame do 

conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que foi não foi 

juntado qualquer documento pela parte promovida. Ademais, se houve a 

contratação dos serviços ou sua solicitação pela parte autora, relativo aos 

débitos levados a registro nos órgãos de restrição, deveria a parte ré 

trazer aos autos a comprovação de tal solicitação, seja através de 

contrato ou de outro meio idôneo, permanecendo inerte nesse particular. 

Deste modo, entendo que assiste razão a parte reclamante, pois não 

houve a comprovação dos débitos que originaram a inscrição de seus 

dados pessoais junto ao órgão de restrição ao crédito (SPC/SERASA). 

Insta ressaltar que a responsabilidade da parte reclamada como 

fornecedora de serviços é objetiva nos termos do art. 14 do CDC, que 

assim dispõe: O fornecedor de serviços responde, independentemente da 

existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. 

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor 

ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova 

relativo a essas hipóteses do prestador do serviço e não tendo ele se 

desincumbido do ônus que lhe cabia deve ser responsabilizado pelos 

danos causados. Os artigos 186 e 927 ambos do Código Civil Brasileiro, 

prelecionam que: Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, 

negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda 

que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Art. 927. Aquele que, por ato 

ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. 

Nesse caso, em que provável a aflição da parte autora em face do ato 

lesivo ensejado pela parte demandada, resta estabelecido o dever de 

indenizar por dano moral, importando, na sequência, fixar o quantum 

indenizatório. Na temática, a lei civil não fornece critérios específicos para 

a fixação do quantum, cabendo ao Juiz a árdua missão de estipular um 

valor justo de modo a amenizar e compensar o abalo. O valor a ser 

arbitrado na indenização por danos morais deve atender a uma dupla 

finalidade: reparação e repressão. E, portanto, deve ser observada a 

capacidade econômica do atingido, mas também do ofensor, de molde a 

que não haja enriquecimento injustificado, mas que também não lastreie 

indenização que não atinja o caráter pedagógico a que se propõe. Nesse 

sentido, preleciona o STJ: “Na fixação do valor da condenação por dano 

moral, deve o julgador atender a certos critérios, tais como nível cultural do 

causador do dano; condição sócio-econômica do ofensor e do ofendido; 

intensidade do dolo ou grau da culpa (se for o caso) do autor da ofensa; 

efeitos do dano no psiquismo do ofendido e as repercussões do fato na 

comunidade em que vive a vítima." (RESP 355392/RJ, Rel. MINISTRO 

CASTRO FILHO, j. 26.03.02). Nessa trilha leciona SÉRGIO CAVALIERI 

FILHO: “Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que 

guarda uma certa proporcionalidade. Importa dizer que o juiz, ao valorar o 

dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente 

arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a 

intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a 

capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do 

ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes” (in 

Programa de Responsabilidade Civil, 2.ª edição, 2001 p. 81/82) Com efeito, 

a indenização por dano moral deve representar para a vítima uma 

satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A 

eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal 

satisfação em justa medida, de modo que não signifique um 

enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no 

causador do mal a fim de dissuadi-lo a praticar novo atentado. A 

jurisprudência trilha o caminho do bom senso nessa linha tênue daquilo 

que representa o equilíbrio do justo ressarcimento: “Ao magistrado 

compete estimar o valor da reparação de ordem moral, adotando os 

critérios da prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum 

arbitrado representa um valor simbólico que tem por escopo não o 

pagamento do ultraje - a honra não tem preço - mas a compensação moral, 

a reparação satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido.(TJPR, APC nº 

19.411-2, 1ª Turma Cível, Des. Rel. Oto Luiz Sponholz).” Sopesando tais 

orientações e ponderando as circunstâncias do caso, reputo apropriada e 

condizente a fixação da verba indenizatória por danos morais, 

satisfazendo, assim, a justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o 

constrangimento causado, bem como a condição econômica da parte 

reclamada, atendendo ao caráter compensatório e ao mesmo tempo 

inibidor a que se propõe a pretensão indenizatória, nos moldes 

estabelecidos na Constituição da República, suficiente para representar 

um desestímulo à prática de novas condutas pelo agente causador do 

dano. Assim, ante a ausência de comprovação de vínculo entre as partes, 

a declaração de inexistência da relação jurídica e do débito é medida que 

se impõe. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 STJ Analisando 

detidamente os autos, verifico que a parte autora possui outro 

apontamento negativo em seu nome, porém, trata-se de apontamento 

posterior ao discutido nesta demanda, ou seja, a negativação realizada 
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pela parte reclamada é anterior as demais negativações. Nesse sentido, 

torna-se inaplicável, no caso em comento, o teor da súmula 385 do STJ, 

vez que inexiste inscrição preexiste à discutida nos autos. Todavia, 

conforme entendimento jurisprudencial, a inscrição posterior deve ser 

levada em conta para reduzir o valor indenizatório, já que a situação da 

parte autora é diversa daquele que nunca teve uma anotação lícita. Nesse 

entendimento: APELAÇÃO CÍVEL - DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO EM 

CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - FRAUDE - DANO MORAL 

PURO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - EXTENSÃO DO DANO - SÚMULA 385 DO 

STJ - INAPLICABILIDADE. - Age com negligência o cessionário de crédito 

que não confere de modo adequado os documentos comprobatórios da 

legitimidade do crédito adquirido e inscreve indevidamente o nome do 

suposto devedor em cadastro de inadimplentes. - É ilícita a inscrição em 

cadastro negativo de crédito decorrente de dívida inexistente. - Para a 

caracterização do dano moral, basta a negativação indevida, sendo 

desnecessária a demonstração do prejuízo sofrido pela parte. - A Súmula 

nº 385 do STJ não deve ser aplicada no caso de as demais negativações 

do nome do requerente serem objeto de questionamento judicial. - A 

indenização por danos morais deve ser suficiente apenas para repará-los, 

pois a indenização se mede pela extensão dos danos, nos termos do art. 

944, caput, do Código Civil. - Se a vítima de fraude cobra indenização por 

danos morais de vários estabelecimentos que negativaram seu nome 

indevidamente, em razão da fraude, deve o valor da indenização observar 

o reduzido grau do dano, já que há outras inscrições indevidas, 

evitando-se o enriquecimento indevido do ofendido. - Recurso provido em 

parte. (TJ-MG , Relator: Gutemberg da Mota e Silva, Data de Julgamento: 

23/07/2013, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL) CONSUMIDOR. 

TELEFONIA. PLEITO DE REGULARIZAÇÃO DO NOME DA PARTE AUTORA 

EM CADASTROS DE INADIMPLENTES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. REGISTRO INDEVIDO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. ANOTAÇÃO POSTERIOR 

QUE DEVE SER CONSIDERADA PARA EFEITO DO ARBITRAMENTO DA 

INDENIZAÇÃO. QUANTUM ARBITRADO REDUZIDO PARA R$ 3.000,00 1. É 

incontroverso o dano moral decorrente de cadastro indevido, pois ilegítima 

a cobrança que deu ensejo ao registro, tanto que a ré cancelou o débito. 

Na verdade, a ré argui o descabimento da condenação no caso concreto, 

pois seria o demandante devedor contumaz. O cadastro indevido foi 

comandado em 19.01.2010 e regularizado somente em 15.06.2011, em 

razão do ingresso desta demanda. Um segundo registro em nome da parte 

autora ocorreu abril de 2011, ou seja, posterior ao cadastro indevido de 

iniciativa da ré. Assim, inaplicável a Súmula n. 385 do STJ, uma vez que a 

sua incidência pressupõe o cadastro preexistente. A inscrição posterior 

deve ser levada em conta apenas para reduzir o valor indenizatório para 

R$ 3.000,00, já que a situação do autor é diversa daquele que nunca teve 

uma anotação lícita. 2. Sentença parcialmente confirmada por seus 

próprios fundamentos, na esteira do art. 46, da Lei n. 9.099/95. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71003541893, Segunda 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Alexandre de Souza 

Costa Pacheco, Julgado em 28/11/2012) (TJ-RS - Recurso Cível: 

71003541893 RS , Relator: Alexandre de Souza Costa Pacheco, Data de 

Julgamento: 28/11/2012, Segunda Turma Recursal Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 04/12/2012). DA LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ 

Não vislumbro no presente litígio a existência de litigância de má-fé pela 

parte autora, haja vista que sua conduta não se enquadra naquelas 

descritas no art. 80 do Novo Código de Processo Civil. REPETIÇÃO DO 

INDÉBITO No que tange a pretensão de repetição do indébito, formulada 

pela parte autora, tenho que a mesma deve ser indeferida. Compulsando 

os autos, verifico que esta não conseguiu trazer provas aptas a 

demonstrar a veracidade de suas alegações, passando ao largo de 

comprovar o pagamento dos débitos tidos como supostamente indevidos. 

Ressalto que o valor de R$ 128,37, trazido nos autos através do ID 

15367497, o qual fora pago pela parte reclamante, NÃO é objeto de 

cobrança pela parte reclamada. Nesse sentido, é a dicção do artigo 42, 

parágrafo único do CDC: “Art. 42. Parágrafo único. O consumidor cobrado 

em quantia indevida tem direito à repetição do indébito por valor igual ao 

dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros 

legais, salvo de engano justificável.” Ora, de forma muito didática, o 

consumidor só terá direito a repetição do indébito por aquilo que, cobrado 

em quantia indevida, pagou em excesso, ou seja, só se “repete” aquilo que 

pagou indevidamente, hipótese não verificada nos autos. Assim, diante da 

ausência de comprovação do pagamento dos débitos, a improcedência do 

pedido de repetição do indébito é medida imperiosa. DISPOSITIVO Ante o 

exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da exordial, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, para 

o fim de: 1 – declarar inexigível o débito discutido na presente demanda; 2 

- determinar que a parte promovida providencie a exclusão dos dados da 

parte reclamante, junto aos órgãos de proteção do crédito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de fixação de multa; e 3 - condenar a parte 

reclamada ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) pelos danos 

morais sofridos pela parte reclamante, valor este que deverá ser 

acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE e, juros 

legais de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir do arbitramento desta 

sentença, nos termos da súmula 362 do STJ. Sem custas nem honorários, 

em conformidade com o art. 54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO 

A L E X A N D R E  A L V E S  J u i z  L e i g o 

____________________________________________________ Vistos, 

etc. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de decisão elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), na forma do art. 40 

da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Preclusa a via recursal, arquive-se com as 

baixas necessárias. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001024-09.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ALDAIR SANTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001024-09.2018.8.11.0010. REQUERENTE: ALDAIR SANTI REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. DA 

PRELIMINAR. LITISPENDÊNCIA. A litispendência, como elemento 

assecuratório da segurança jurídica, configura-se quando se reproduzem 

ações idênticas, com as mesmas partes, causa de pedir e pedido, 

devendo as ações tramitarem concomitantemente/estando uma delas já 

decidida por sentença de mérito que não caiba mais recurso, como 

preconiza o artigo 337, §§ 1º à 3º, do CPC: § 1o Verifica-se a 

litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente 

ajuizada. § 2o Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas 

partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. § 3o Há litispendência 

quando se repete ação que está em curso. Partindo deste conceito e em 

análise dos elementos probatórios disponíveis nestes autos, nota-se que 

há diferença da causa de pedir destes autos com autos paradigmas 

(1001023-24.2018.8.11.0010 e 1001025-91.2018.8.11.0010). Nos 

presentes autos os fatos que motivaram a propositura da ação (restritivo 

de crédito) no valor de R$ 17,94 (dezessete reais e noventa e quatro 

centavos), contrato 0002537703201801, enquanto nos autos paradigma 

se referem ao valor de 19,97 (dezenove reais e noventa e sete centavos), 

contrato 0002537703201712 e de R$ 17,88 (dezessete reais e oitenta e 

oito centavos), contrato 0002537703201802. Ante o exposto, não há 

litispendência no caso em apreciação, razão pela qual, rejeito a preliminar. 

DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE Superada a preliminar arguida, 

analisando o processo, verifica-se que se encontra maduro para 

julgamento, sendo desnecessária a produção de outras provas, como a 

própria audiência de instrução, uma vez que a relação contratual e o 

débito são provados basicamente por prova documental, razão pela qual 

passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização 

por Danos Morais proposta pelo Autor em desfavor do Réu, sob o 

fundamento de inclusão indevida nos órgãos de proteção ao crédito. 

Oportunizada a conciliação, as partes compareceram à audiência, mas 

optaram por prosseguir com a demanda. (id 14614883) DA RELAÇÃO DE 
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CONSUMO – DA INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO No caso, é oportuno 

esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, nos termos do artigo 17 do CDC, razão pela qual devem ser 

aplicados ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do 

Consumidor, inclusive com relação ao ônus da prova, cuja inversão OPINO 

por se deferir nesta oportunidade, nos termos do artigo 6º, VIII, 

principalmente considerando que o Réu teria maior facilidade de 

comprovar o vínculo e a legitimidade da negativação. DA 

RESPONSABILIDADE CIVIL O ponto controvertido da contenda encontra 

fundamento em negativação supostamente indevida, no valor de R$ 17,94 

(dezessete reais e noventa e quatro centavos) referente a Unidade 

Consumidora 6/2537703-7 diferente da Unidade Consumidora que o 

reclamante era titular, Unidade Consumidora 6/2528849-9. Importante 

consignar que o Autor demonstrou que era titular de da UC 6/2528849-9, 

bem como juntou aos autos comprovantes de pagamento na id 13197093, 

assim desconhece o débito que ensejou a negativação de seu nome. Para 

que o Réu seja responsabilizado civilmente, faz-se necessário três 

requisitos: Ato ilícito, dano e nexo causal. Analisando os autos verifica-se 

que o Réu à contestação protocolada à id 14605528, não trouxe nenhum 

documento que comprovasse a constituição de débito da parte 

reclamante, não acostou aos autos o contrato propriamente dito referente 

a Unidade Consumidora que indica o débito, com a assinatura da parte 

Autora, sequer documentos que demonstrasse, especificamente, o débito 

aqui discutido. Assim, não se reconhece eventual exercício regular de 

direito por parte do Réu, sequer atitudes transparentes na relação com o 

consumidor, demonstrando, portanto, flagrante falha na prestação de 

serviço. Comportamento que, por si só, fere a própria política nacional da 

relação de consumo, nos termos do artigo 4º do CDC. Consequentemente, 

verifica-se o ato ilícito do Réu, na negligência no lidar com o consumidor, 

seja por cobrar débitos sem demonstrar a origem, não lhe propiciando a 

segurança que deveria ser precípua à relação de consumo, seja por 

negativar indevidamente o nome do Autor. E é exatamente nessas 

condutas que se concretiza a falha na prestação do serviço pelo Réu, que 

autoriza a responsabilidade objetiva do artigo 14 do CDC. E, nesse sentido, 

caberia ao Réu provar, nos termos do artigo 14, §3º do CDC, que não 

houve o dano relacionado ao serviço prestado, ou, ainda, culpa exclusiva 

do consumidor ou terceiro, o que não se vê no caso em comento, no qual 

o conjunto probatório que se firmou, faz com que se revista de 

verossimilhança a alegação da parte Autora, rendendo ensejo ao 

acolhimento da pretensão esboçada na peça inicial, vez que presente o 

nexo causal que une as condutas do Réu com os danos sofridos pelo 

Autor, ou seja “o vínculo, a ligação ou relação de causa e efeito entre a 

conduta e o resultado.” (CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de 

responsabilidade civil. 6. ed. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 71.) Assim, de 

fato, OPINO por reconhecer que houve falha na prestação do serviço pelo 

Réu ao permitir que terceiros firmassem contrato em nome do Autor, sem, 

contudo, propiciar-lhe a segurança necessária, e, ainda, não 

apresentando nenhuma conduta hábil a mitigar os danos causados, 

insistindo na cobrança dos débitos, e na negativação indevida do nome da 

parte Autora. Vê-se que, independentemente de fraude ou 

má-organização interna, a responsabilidade neste caso é objetiva e 

independe, para a respectiva responsabilização civil, da culpa do Réu, o 

qual deve assumir os riscos da atividade econômica que explora, não 

transferindo-a ao consumidor vulnerável, razão pela qual OPINO pela 

declaração de inexigibilidade do débito de R$ 17,94 (dezessete reais e 

noventa e quatro centavos). Consequentemente, OPINO por condenar o 

Réu à abster-se de efetuar qualquer cobrança com os mesmos subsídios, 

sob pena de multa fixa, que OPINO por arbitrar em R$ 1.000,00 (um mil 

reais). A aludida multa passa a incidir a partir da demonstração inequívoca 

da cobrança e manutenção indevida da negativação posterior ao transito 

em julgado da presente. No que concerne aos danos morais, o Réu 

suscita eventual incidência da Súmula 385 do STJ. Pois bem. Nesse 

peculiar, tem-se que a aludida Súmula entende como inexistente o dano 

moral, quando há negativação prévia à discutida. A dívida aqui 

questionada, no valor de R$ 17,94 (dezessete reais e noventa e quatro 

centavos), lançada em 05/02/2018. De acordo com o extrato atualizado 

apresentado pelo Autor, há negativação de dívida mais antiga que recai 

sob o seu nome. Inscrições anteriores discutidas judicialmente não são 

hábeis à incidência da súmula 385 do STJ. E, podem, influenciar na 

quantificação do dano moral, mas não no seu afastamento. Nesse 

contexto, a cobrança e negativação indevida, é suficiente a ensejar a 

exacerbação dos sentimentos do homem médio, acarretando ao Réu a 

obrigação de indenizar a consumidora pelo abalo moral sofrido, o qual 

OPINO por reconhecê-lo na modalidade in re ipsa, consoante tem decidido 

a jurisprudência: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. BANCO. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA. ÔNUS DO 

DEMANDADO DE COMPROVAR A CONTRATAÇÃO REGULAR E 

EXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTA CORRENTE. INSCRIÇÃO INDEVIDA 

CONFIGURADA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO 

MANTIDO. Competia ao requerido comprovar a origem e regularidade do 

débito que originou a inscrição do nome do autor em cadastro de restrição 

de crédito. Contudo, o contrato de abertura de conta corrente firmado não 

é suficiente a demonstrar a origem da dívida. Notadamente quando a 

efetiva movimentação da conta por parte do consumidor não está 

demonstrada, não justificando a cobrança de tarifas, encargos e pacote 

de serviço. Assim, não demonstrada a regularidade do débito, se mostra 

indevida a inscrição da demandante no rol de inadimplentes. Assim, 

cabível a declaração de inexistência do débito. A inclusão indevida de 

nome em órgão de proteção ao crédito configura o dano moral in re ipsa, 

que prescinde de comprovação. Quantum indenizatório fixado em R$ 

9.370,00 mantido, pois adequado ao parâmetro usual destas Turmas 

Recursais em casos análogos. Sentença mantida. RECURSO 

DESPROVIDO. (RAABE, Ana Cláudia Cachapuz Silva. Recurso inominado 

n. 71006823736. J. em 07 Jun. 2017. Disp. em www.tjrs.jus.br. Acesso 

em 04 Out. 2017.) Ora, há evidente violação da boa-fé contratual e 

indevida exposição da parte Autora a sentimentos como insegurança 

jurídica e revolta, ao ver seu nome exposto à negativação infundada, 

demonstrando o dano propriamente dito com a clara negligência do Réu, e 

sua falha na prestação do serviço, que atingiu a moral do Autor. DA 

QUANTIFICAÇÃO DO DANO MORAL No que tange à quantificação do dano 

moral, insta ressaltar que não há critérios legais e pré-estabelecidos para 

o seu arbitramento incumbindo ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, 

atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. Deve-se apurar um montante equilibrado que sirva como 

desestímulo para a repetição do fato danoso, e represente à vítima uma 

compensação financeira que, de alguma forma, amenize o seu sofrimento 

injustamente suportado, levando em consideração, dentre outros, a 

situação econômica das partes, a intensidade do sofrimento, a gravidade 

e grau de culpa do Réu, bem como as circunstâncias que envolveram os 

fatos, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a 

vítima e produza impacto bastante no causador do mal. Assim, sopesando 

os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda os critérios 

comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, e reputo justa e 

razoável a condenação do Réu ao pagamento da importância de R$ 

2.000,00 (dois mil reais), como medida de caráter pedagógico. LITIGÂNCIA 

DE MÁ-FÉ. A litigância de má-fé se caracteriza com a prática de alguma 

das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC acompanhada do elemento 

dolo. Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:I - deduzir 

pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;II - 

alterar a verdade dos fatos;III - usar do processo para conseguir objetivo 

ilegal;IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;V - 

proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;VI - 

provocar incidente manifestamente infundado;VII - interpuser recurso com 

intuito manifestamente protelatório. Em exame dos autos, não se vislumbra 

a ocorrência de qualquer hipótese tipificada e, muito menos, o caráter 

manifestamente infundado da parte promovente ou o seu dolo em obstar o 

normal trâmite do processo. Por esta razão, não merece acolhimento o 

pleito de litigância de má-fé. PEDIDO CONTRAPOSTO. Embora não seja 

admitida a reconvenção no rito dos Juizados Especiais Cíveis, nos termos 

do artigo 31 da Lei 9.099/95, é permitido à parte promovida formular na 

contestação pedido contraposto, desde que embasado nos mesmos fatos 

alegados pela parte promovente. Destaca-se ainda que, nos termos do 

Enunciado 31 do Fonaje, o pedido contraposto é admissível inclusive 

quando a parte promovida for pessoa jurídica. Neste sentido: EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO. OBJETIVO DE REDISCUTIR MATÉRIA. 

IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 48 DA LEI 

9099/95. POSSIBILIDADE DE PESSOA JURÍDICA FORMULAR PEDIDO 

CONTRAPOSTO NO JUIZADO ESPECIAL ENUNCIADO 31 DO FONAJE. 

PRINCÍPIO DA CELERIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS 

DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71006086045, Quarta 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Gisele Anne Vieira de 

Azambuja, Julgado em 03/06/2016) CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO NÃO 
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CONTRATADO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. PEDIDO 

CONTRAPOSTO. PESSOA JURÍDICA. ADMISSÍVEL. DESCONTO INDEVIDO 

EM CONTRACHEQUE. REPETIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL. INCABÍVEL. 

1.É admissível nos Juizados Especiais a propositura de pedido 

contraposto por pessoa jurídica, sem acesso aos Juizados (Enunciado nº 

31 do FONAJE). (...) ( TJ-DF - Apelacao Civel do Juizado Especial : ACJ 

20140910107318 DF 0010731-71.2014.8.07.0009) Em síntese, para que o 

pedido contraposto seja deferido, é necessário que a cobrança realizada 

pela parte promovida seja legítima, que o pedido esteja formulado com 

base nos mesmos fatos narrados na inicial e de forma líquida. Da análise 

do caso concreto, nota-se que a cobrança não é legítima, conforme 

explanado em tópicos anteriores. Por esta razão, o pedido contraposto 

deve ser indeferido. Isso posto, após a análise dos fatos e 

documentações apresentadas: 1. OPINO por indeferir a preliminar arguida. 

2. No MÉRITO, OPINO por julgar PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos 

formulados pela parte Autora, nos termos do artigo 487, I do CPC/15, para 

reconhecer a relação de consumo entre as partes, e por DEFERIR a 

inversão do ônus da prova em seu favor, consoante artigo 6º, VIII do CDC. 

3. OPINO pela declaração de inexigibilidade do título que originou o débito 

no valor de R$ 17,94 (dezessete reais e noventa e quatro centavos). 4. 

OPINO por condenar o Réu a abster-se de efetuar qualquer cobrança com 

os mesmos subsídios, sob pena de multa fixa, que OPINO por arbitrar em 

R$ 1.000,00 (um mil reais). A aludida multa passa a incidir a partir da 

demonstração inequívoca da cobrança, após o transito em julgado da 

presente. 5. No que concerne aos danos morais, OPINO por 

reconhecê-los na modalidade in re ipsa, e por arbitrar um valor justo e 

razoável na proporção de R$ 2.000,00 (dois mil reais), como medida de 

caráter pedagógico, corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de 

juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem desde o evento 

danoso e a correção monetária a partir desta data. 6. Por fim, OPINO por 

indeferir o pedido do Réu quanto à condenação da Autora em litigância de 

má fé e pedido contraposto. Sem custas processuais e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito para apreciação e 

homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes, através de seus patronos. Ellen Adriane Souza 

C l e m e n t i n o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________ Vistos, 

etc. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de decisão elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), na forma do art. 40 

da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Preclusa a via recursal, arquive-se com as 

baixas necessárias. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001025-91.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ALDAIR SANTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001025-91.2018.8.11.0010. REQUERENTE: ALDAIR SANTI REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. DA 

PRELIMINAR. LITISPENDÊNCIA. A litispendência, como elemento 

assecuratório da segurança jurídica, configura-se quando se reproduzem 

ações idênticas, com as mesmas partes, causa de pedir e pedido, 

devendo as ações tramitarem concomitantemente/estando uma delas já 

decidida por sentença de mérito que não caiba mais recurso, como 

preconiza o artigo 337, §§ 1º à 3º, do CPC: § 1o Verifica-se a 

litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente 

ajuizada. § 2o Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas 

partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. § 3o Há litispendência 

quando se repete ação que está em curso. Partindo deste conceito e em 

análise dos elementos probatórios disponíveis nestes autos, nota-se que 

há diferença da causa de pedir destes autos com autos paradigmas 

(1001024-09.2018.8.11.0010 e 1001025-91.2018.8.11.0010). Nos 

presentes autos os fatos que motivaram a propositura da ação (restritivo 

de crédito) no valor de R$ 17,88 (dezessete reais e oitenta e oito 

centavos), contrato 0002537703201802, enquanto nos autos paradigma 

se referem ao valor de 19,97 (dezenove reais e noventa e sete centavos), 

contrato 0002537703201712 e de R$ 17,94 (dezessete reais e noventa e 

quatro centavos), contrato 0002537703201801. Ante o exposto, não há 

litispendência no caso em apreciação, razão pela qual, rejeito a preliminar. 

DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE Superada a preliminar arguida, 

analisando o processo, verifica-se que se encontra maduro para 

julgamento, sendo desnecessária a produção de outras provas, como a 

própria audiência de instrução, uma vez que a relação contratual e o 

débito são provados basicamente por prova documental, razão pela qual 

passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização 

por Danos Morais proposta pelo Autor em desfavor do Réu, sob o 

fundamento de inclusão indevida nos órgãos de proteção ao crédito. 

Oportunizada a conciliação, as partes compareceram à audiência, mas 

optaram por prosseguir com a demanda. (id 14614756). DA RELAÇÃO DE 

CONSUMO – DA INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO No caso, é oportuno 

esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, nos termos do artigo 17 do CDC, razão pela qual devem ser 

aplicados ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do 

Consumidor, inclusive com relação ao ônus da prova, cuja inversão OPINO 

por se deferir nesta oportunidade, nos termos do artigo 6º, VIII, 

principalmente considerando que o Réu teria maior facilidade de 

comprovar o vínculo e a legitimidade da negativação. DA 

RESPONSABILIDADE CIVIL O ponto controvertido da contenda encontra 

fundamento em negativação supostamente indevida, no valor de R$ 17,88 

(dezessete reais e oitenta e oito centavos) referente a Unidade 

Consumidora 6/2537703-7 diferente da Unidade Consumidora que o 

reclamante era titular, Unidade Consumidora 6/2528849-9. Importante 

consignar que o Autor demonstrou que era titular de da UC 6/2528849-9, 

bem como juntou aos autos comprovantes de pagamento na id 13197025, 

assim desconhece o débito que ensejou a negativação de seu nome. Para 

que o Réu seja responsabilizado civilmente, faz-se necessário três 

requisitos: Ato ilícito, dano e nexo causal. Analisando os autos verifica-se 

que o Réu à contestação protocolada à id 14591037, não trouxe nenhum 

documento que comprovasse a constituição de débito da parte 

reclamante, não acostou aos autos o contrato propriamente dito referente 

a Unidade Consumidora que indica o débito, com a assinatura da parte 

Autora, sequer documentos que demonstrasse, especificamente, o débito 

aqui discutido. Assim, não se reconhece eventual exercício regular de 

direito por parte do Réu, sequer atitudes transparentes na relação com o 

consumidor, demonstrando, portanto, flagrante falha na prestação de 

serviço. Comportamento que, por si só, fere a própria política nacional da 

relação de consumo, nos termos do artigo 4º do CDC. Consequentemente, 

verifica-se o ato ilícito do Réu, na negligência no lidar com o consumidor, 

seja por cobrar débitos sem demonstrar a origem, não lhe propiciando a 

segurança que deveria ser precípua à relação de consumo, seja por 

negativar indevidamente o nome do Autor. E é exatamente nessas 

condutas que se concretiza a falha na prestação do serviço pelo Réu, que 

autoriza a responsabilidade objetiva do artigo 14 do CDC. E, nesse sentido, 

caberia ao Réu provar, nos termos do artigo 14, §3º do CDC, que não 

houve o dano relacionado ao serviço prestado, ou, ainda, culpa exclusiva 

do consumidor ou terceiro, o que não se vê no caso em comento, no qual 

o conjunto probatório que se firmou, faz com que se revista de 

verossimilhança a alegação da parte Autora, rendendo ensejo ao 

acolhimento da pretensão esboçada na peça inicial, vez que presente o 

nexo causal que une as condutas do Réu com os danos sofridos pelo 

Autor, ou seja “o vínculo, a ligação ou relação de causa e efeito entre a 

conduta e o resultado.” (CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de 

responsabilidade civil. 6. ed. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 71.) Assim, de 

fato, OPINO por reconhecer que houve falha na prestação do serviço pelo 

Réu ao permitir que terceiros firmassem contrato em nome do Autor, sem, 

contudo, propiciar-lhe a segurança necessária, e, ainda, não 

apresentando nenhuma conduta hábil a mitigar os danos causados, 

insistindo na cobrança dos débitos, e na negativação indevida do nome da 

parte Autora. Vê-se que, independentemente de fraude ou 

má-organização interna, a responsabilidade neste caso é objetiva e 
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independe, para a respectiva responsabilização civil, da culpa do Réu, o 

qual deve assumir os riscos da atividade econômica que explora, não 

transferindo-a ao consumidor vulnerável, razão pela qual OPINO pela 

declaração de inexigibilidade do débito de R$ 17,88 (dezessete reais e 

oitenta e oito centavos). Consequentemente, OPINO por condenar o Réu à 

abster-se de efetuar qualquer cobrança com os mesmos subsídios, sob 

pena de multa fixa, que OPINO por arbitrar em R$ 1.000,00 (um mil reais). 

A aludida multa passa a incidir a partir da demonstração inequívoca da 

cobrança e manutenção indevida da negativação posterior ao transito em 

julgado da presente. No que concerne aos danos morais, o Réu suscita 

eventual incidência da Súmula 385 do STJ. Pois bem. Nesse peculiar, 

tem-se que a aludida Súmula entende como inexistente o dano moral, 

quando há negativação prévia à discutida. A dívida aqui questionada, no 

valor de R$ 17,88 (dezessete reais e oitenta e oito centavos), lançada em 

06/03/2018. De acordo com o extrato atualizado apresentado pelo Autor, 

há negativação de dívida mais antiga que recai sob o seu nome. Inscrições 

anteriores discutidas judicialmente não são hábeis à incidência da súmula 

385 do STJ. E, podem, influenciar na quantificação do dano moral, mas não 

no seu afastamento. Nesse contexto, a cobrança e negativação indevida, 

é suficiente a ensejar a exacerbação dos sentimentos do homem médio, 

acarretando ao Réu a obrigação de indenizar a consumidora pelo abalo 

moral sofrido, o qual OPINO por reconhecê-lo na modalidade in re ipsa, 

consoante tem decidido a jurisprudência: RECURSO INOMINADO. 

CONSUMIDOR. BANCO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE 

INSCRIÇÃO INDEVIDA. ÔNUS DO DEMANDADO DE COMPROVAR A 

CONTRATAÇÃO REGULAR E EXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTA CORRENTE. 

INSCRIÇÃO INDEVIDA CONFIGURADA. DANO MORAL IN RE IPSA. 

QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. Competia ao requerido comprovar a 

origem e regularidade do débito que originou a inscrição do nome do autor 

em cadastro de restrição de crédito. Contudo, o contrato de abertura de 

conta corrente firmado não é suficiente a demonstrar a origem da dívida. 

Notadamente quando a efetiva movimentação da conta por parte do 

consumidor não está demonstrada, não justificando a cobrança de tarifas, 

encargos e pacote de serviço. Assim, não demonstrada a regularidade do 

débito, se mostra indevida a inscrição da demandante no rol de 

inadimplentes. Assim, cabível a declaração de inexistência do débito. A 

inclusão indevida de nome em órgão de proteção ao crédito configura o 

dano moral in re ipsa, que prescinde de comprovação. Quantum 

indenizatório fixado em R$ 9.370,00 mantido, pois adequado ao parâmetro 

usual destas Turmas Recursais em casos análogos. Sentença mantida. 

RECURSO DESPROVIDO. (RAABE, Ana Cláudia Cachapuz Silva. Recurso 

inominado n. 71006823736. J. em 07 Jun. 2017. Disp. em www.tjrs.jus.br. 

Acesso em 04 Out. 2017.) Ora, há evidente violação da boa-fé contratual 

e indevida exposição da parte Autora a sentimentos como insegurança 

jurídica e revolta, ao ver seu nome exposto à negativação infundada, 

demonstrando o dano propriamente dito com a clara negligência do Réu, e 

sua falha na prestação do serviço, que atingiu a moral do Autor. DA 

QUANTIFICAÇÃO DO DANO MORAL No que tange à quantificação do dano 

moral, insta ressaltar que não há critérios legais e pré-estabelecidos para 

o seu arbitramento incumbindo ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, 

atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. Deve-se apurar um montante equilibrado que sirva como 

desestímulo para a repetição do fato danoso, e represente à vítima uma 

compensação financeira que, de alguma forma, amenize o seu sofrimento 

injustamente suportado, levando em consideração, dentre outros, a 

situação econômica das partes, a intensidade do sofrimento, a gravidade 

e grau de culpa do Réu, bem como as circunstâncias que envolveram os 

fatos, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a 

vítima e produza impacto bastante no causador do mal. Assim, sopesando 

os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda os critérios 

comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, e reputo justa e 

razoável a condenação do Réu ao pagamento da importância de R$ 

2.000,00 (dois mil reais), como medida de caráter pedagógico. LITIGÂNCIA 

DE MÁ-FÉ. A litigância de má-fé se caracteriza com a prática de alguma 

das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC acompanhada do elemento 

dolo. Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:I - deduzir 

pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;II - 

alterar a verdade dos fatos;III - usar do processo para conseguir objetivo 

ilegal;IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;V - 

proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;VI - 

provocar incidente manifestamente infundado;VII - interpuser recurso com 

intuito manifestamente protelatório. Em exame dos autos, não se vislumbra 

a ocorrência de qualquer hipótese tipificada e, muito menos, o caráter 

manifestamente infundado da parte promovente ou o seu dolo em obstar o 

normal trâmite do processo. Por esta razão, não merece acolhimento o 

pleito de litigância de má-fé. PEDIDO CONTRAPOSTO. Embora não seja 

admitida a reconvenção no rito dos Juizados Especiais Cíveis, nos termos 

do artigo 31 da Lei 9.099/95, é permitido à parte promovida formular na 

contestação pedido contraposto, desde que embasado nos mesmos fatos 

alegados pela parte promovente. Destaca-se ainda que, nos termos do 

Enunciado 31 do Fonaje, o pedido contraposto é admissível inclusive 

quando a parte promovida for pessoa jurídica. Neste sentido: EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO. OBJETIVO DE REDISCUTIR MATÉRIA. 

IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 48 DA LEI 

9099/95. POSSIBILIDADE DE PESSOA JURÍDICA FORMULAR PEDIDO 

CONTRAPOSTO NO JUIZADO ESPECIAL ENUNCIADO 31 DO FONAJE. 

PRINCÍPIO DA CELERIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS 

DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71006086045, Quarta 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Gisele Anne Vieira de 

Azambuja, Julgado em 03/06/2016) CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO NÃO 

CONTRATADO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. PEDIDO 

CONTRAPOSTO. PESSOA JURÍDICA. ADMISSÍVEL. DESCONTO INDEVIDO 

EM CONTRACHEQUE. REPETIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL. INCABÍVEL. 

1.É admissível nos Juizados Especiais a propositura de pedido 

contraposto por pessoa jurídica, sem acesso aos Juizados (Enunciado nº 

31 do FONAJE). (...) ( TJ-DF - Apelacao Civel do Juizado Especial : ACJ 

20140910107318 DF 0010731-71.2014.8.07.0009) Em síntese, para que o 

pedido contraposto seja deferido, é necessário que a cobrança realizada 

pela parte promovida seja legítima, que o pedido esteja formulado com 

base nos mesmos fatos narrados na inicial e de forma líquida. Da análise 

do caso concreto, nota-se que a cobrança não é legítima, conforme 

explanado em tópicos anteriores. Por esta razão, o pedido contraposto 

deve ser indeferido. Isso posto, após a análise dos fatos e 

documentações apresentadas: 1. OPINO por indeferir a preliminar arguida. 

2. No MÉRITO, OPINO por julgar PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos 

formulados pela parte Autora, nos termos do artigo 487, I do CPC/15, para 

reconhecer a relação de consumo entre as partes, e por DEFERIR a 

inversão do ônus da prova em seu favor, consoante artigo 6º, VIII do CDC. 

3. OPINO pela declaração de inexigibilidade do título que originou o débito 

no valor de R$ 17,88 (dezessete reais e oitenta e oito centavos). 4. OPINO 

por condenar o Réu a abster-se de efetuar qualquer cobrança com os 

mesmos subsídios, sob pena de multa fixa, que OPINO por arbitrar em R$ 

1.000,00 (um mil reais). A aludida multa passa a incidir a partir da 

demonstração inequívoca da cobrança, após o transito em julgado da 

presente. 5. No que concerne aos danos morais, OPINO por 

reconhecê-los na modalidade in re ipsa, e por arbitrar um valor justo e 

razoável na proporção de R$ 2.000,00 (dois mil reais), como medida de 

caráter pedagógico, corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de 

juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem desde o evento 

danoso e a correção monetária a partir desta data. 6. Por fim, OPINO por 

indeferir o pedido do Réu quanto à condenação da Autora em litigância de 

má fé e pedido contraposto. Sem custas processuais e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito para apreciação e 

homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes, através de seus patronos. Ellen Adriane Souza 

C l e m e n t i n o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________ Vistos, 

etc. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de decisão elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), na forma do art. 40 

da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Preclusa a via recursal, arquive-se com as 

baixas necessárias. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001023-24.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ALDAIR SANTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001023-24.2018.8.11.0010. REQUERENTE: ALDAIR SANTI. REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. DA 

PRELIMINAR. LITISPENDÊNCIA. A litispendência, como elemento 

assecuratório da segurança jurídica, configura-se quando se reproduzem 

ações idênticas, com as mesmas partes, causa de pedir e pedido, 

devendo as ações tramitarem concomitantemente/estando uma delas já 

decidida por sentença de mérito que não caiba mais recurso, como 

preconiza o artigo 337, §§ 1º à 3º, do CPC: § 1o Verifica-se a 

litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente 

ajuizada. § 2o Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas 

partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. § 3o Há litispendência 

quando se repete ação que está em curso. Partindo deste conceito e em 

análise dos elementos probatórios disponíveis nestes autos, nota-se que 

há diferença da causa de pedir destes autos com autos paradigmas 

(1001024-09.2018.8.11.0010 e 1001025-91.2018.8.11.0010). Nos 

presentes autos os fatos que motivaram a propositura da ação (restritivo 

de crédito) no valor de 19,97 (dezenove reais e noventa e sete centavos), 

contrato 0002537703201712, enquanto nos autos paradigma se referem 

ao valor de R$ 17,94 (dezessete reais e noventa e quatro centavos), 

contrato 0002537703201801 e de R$ 17,88 (dezessete reais e oitenta e 

oito centavos), contrato 0002537703201802. Ante o exposto, não há 

litispendência no caso em apreciação, razão pela qual, rejeito a preliminar. 

DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE Superada a preliminar arguida, 

analisando o processo, verifica-se que se encontra maduro para 

julgamento, sendo desnecessária a produção de outras provas, como a 

própria audiência de instrução, uma vez que a relação contratual e o 

débito são provados basicamente por prova documental, razão pela qual 

passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização 

por Danos Morais proposta pelo Autor em desfavor do Réu, sob o 

fundamento de inclusão indevida nos órgãos de proteção ao crédito. 

Oportunizada a conciliação, as partes compareceram à audiência, mas 

optaram por prosseguir com a demanda. (id 14615022) DA RELAÇÃO DE 

CONSUMO – DA INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO No caso, é oportuno 

esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, nos termos do artigo 17 do CDC, razão pela qual devem ser 

aplicados ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do 

Consumidor, inclusive com relação ao ônus da prova, cuja inversão OPINO 

por se deferir nesta oportunidade, nos termos do artigo 6º, VIII, 

principalmente considerando que o Réu teria maior facilidade de 

comprovar o vínculo e a legitimidade da negativação. DA 

RESPONSABILIDADE CIVIL O ponto controvertido da contenda encontra 

fundamento em negativação supostamente indevida, no valor de R$ 19,97 

(dezenove reais e noventa e sete centavos) referente a Unidade 

Consumidora 6/2537703-7 diferente da Unidade Consumidora que o 

reclamante era titular, Unidade Consumidora 6/2528849-9. Importante 

consignar que o Autor demonstrou que era titular de da UC 6/2528849-9, 

bem como juntou aos autos comprovantes de pagamento na id 13197068, 

assim desconhece o débito que ensejou a negativação de seu nome. Para 

que o Réu seja responsabilizado civilmente, faz-se necessário três 

requisitos: Ato ilícito, dano e nexo causal. Analisando os autos verifica-se 

que o Réu à contestação protocolada à id 14590844, não trouxe nenhum 

documento que comprovasse a constituição de débito da parte 

reclamante, não acostou aos autos o contrato propriamente dito referente 

a Unidade Consumidora que indica o débito, com a assinatura da parte 

Autora, sequer documentos que demonstrasse, especificamente, o débito 

aqui discutido. Assim, não se reconhece eventual exercício regular de 

direito por parte do Réu, sequer atitudes transparentes na relação com o 

consumidor, demonstrando, portanto, flagrante falha na prestação de 

serviço. Comportamento que, por si só, fere a própria política nacional da 

relação de consumo, nos termos do artigo 4º do CDC. Consequentemente, 

verifica-se o ato ilícito do Réu, na negligência no lidar com o consumidor, 

seja por cobrar débitos sem demonstrar a origem, não lhe propiciando a 

segurança que deveria ser precípua à relação de consumo, seja por 

negativar indevidamente o nome do Autor. E é exatamente nessas 

condutas que se concretiza a falha na prestação do serviço pelo Réu, que 

autoriza a responsabilidade objetiva do artigo 14 do CDC. E, nesse sentido, 

caberia ao Réu provar, nos termos do artigo 14, §3º do CDC, que não 

houve o dano relacionado ao serviço prestado, ou, ainda, culpa exclusiva 

do consumidor ou terceiro, o que não se vê no caso em comento, no qual 

o conjunto probatório que se firmou, faz com que se revista de 

verossimilhança a alegação da parte Autora, rendendo ensejo ao 

acolhimento da pretensão esboçada na peça inicial, vez que presente o 

nexo causal que une as condutas do Réu com os danos sofridos pelo 

Autor, ou seja “o vínculo, a ligação ou relação de causa e efeito entre a 

conduta e o resultado.” (CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de 

responsabilidade civil. 6. ed. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 71.) Assim, de 

fato, OPINO por reconhecer que houve falha na prestação do serviço pelo 

Réu ao permitir que terceiros firmassem contrato em nome do Autor, sem, 

contudo, propiciar-lhe a segurança necessária, e, ainda, não 

apresentando nenhuma conduta hábil a mitigar os danos causados, 

insistindo na cobrança dos débitos, e na negativação indevida do nome da 

parte Autora. Vê-se que, independentemente de fraude ou 

má-organização interna, a responsabilidade neste caso é objetiva e 

independe, para a respectiva responsabilização civil, da culpa do Réu, o 

qual deve assumir os riscos da atividade econômica que explora, não 

transferindo-a ao consumidor vulnerável, razão pela qual OPINO pela 

declaração de inexigibilidade do débito de R$ 19,97 (dezenove reais e 

noventa e sete centavos). Consequentemente, OPINO por condenar o Réu 

à abster-se de efetuar qualquer cobrança com os mesmos subsídios, sob 

pena de multa fixa, que OPINO por arbitrar em R$ 1.000,00 (um mil reais). 

A aludida multa passa a incidir a partir da demonstração inequívoca da 

cobrança e manutenção indevida da negativação posterior ao transito em 

julgado da presente. No que concerne aos danos morais, o Réu suscita 

eventual incidência da Súmula 385 do STJ. Pois bem. Nesse peculiar, 

tem-se que a aludida Súmula entende como inexistente o dano moral, 

quando há negativação prévia à discutida. A dívida aqui questionada, no 

valor de R$ 19,97 (dezenove reais e noventa e sete centavos), lançada 

em 08/01/2018. De acordo com o extrato atualizado apresentado pelo 

Autor, essa é dívida mais antiga que recai sob o seu nome. Inscrições 

posteriores não são hábeis à incidência da súmula 385 do STJ. Mas, 

eventuais inscrições posteriores, influenciam na quantificação do dano 

moral, mas não no seu afastamento. Nesse contexto, a cobrança e 

negativação indevidas, são suficientes a ensejar a exacerbação dos 

sentimentos do homem médio, acarretando ao Réu a obrigação de 

indenizar a consumidora pelo abalo moral sofrido, o qual OPINO por 

reconhecê-lo na modalidade in re ipsa, consoante tem decidido a 

jurisprudência: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. BANCO. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA. ÔNUS DO 

DEMANDADO DE COMPROVAR A CONTRATAÇÃO REGULAR E 

EXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTA CORRENTE. INSCRIÇÃO INDEVIDA 

CONFIGURADA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO 

MANTIDO. Competia ao requerido comprovar a origem e regularidade do 

débito que originou a inscrição do nome do autor em cadastro de restrição 

de crédito. Contudo, o contrato de abertura de conta corrente firmado não 

é suficiente a demonstrar a origem da dívida. Notadamente quando a 

efetiva movimentação da conta por parte do consumidor não está 

demonstrada, não justificando a cobrança de tarifas, encargos e pacote 

de serviço. Assim, não demonstrada a regularidade do débito, se mostra 

indevida a inscrição da demandante no rol de inadimplentes. Assim, 

cabível a declaração de inexistência do débito. A inclusão indevida de 

nome em órgão de proteção ao crédito configura o dano moral in re ipsa, 

que prescinde de comprovação. Quantum indenizatório fixado em R$ 

9.370,00 mantido, pois adequado ao parâmetro usual destas Turmas 

Recursais em casos análogos. Sentença mantida. RECURSO 

DESPROVIDO. (RAABE, Ana Cláudia Cachapuz Silva. Recurso inominado 

n. 71006823736. J. em 07 Jun. 2017. Disp. em www.tjrs.jus.br. Acesso 

em 04 Out. 2017.) Ora, há evidente violação da boa-fé contratual e 

indevida exposição do Autor a sentimentos como insegurança jurídica e 

revolta, ao ver seu nome exposto à negativação infundada, demonstrando 

o dano propriamente dito com a clara negligência do Réu, e sua falha na 

prestação do serviço, que atingiu a moral do Autor. DA QUANTIFICAÇÃO 

DO DANO MORAL No que tange à quantificação do dano moral, insta 

ressaltar que não há critérios legais e pré-estabelecidos para o seu 

arbitramento incumbindo ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento 
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às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. Deve-se apurar um montante equilibrado que sirva como 

desestímulo para a repetição do fato danoso, e represente à vítima uma 

compensação financeira que, de alguma forma, amenize o seu sofrimento 

injustamente suportado, levando em consideração, dentre outros, a 

situação econômica das partes, a intensidade do sofrimento, a gravidade 

e grau de culpa do Réu, bem como as circunstâncias que envolveram os 

fatos, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a 

vítima e produza impacto bastante no causador do mal. Assim, sopesando 

os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda os critérios 

comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, e reputo justa e 

razoável a condenação do Réu ao pagamento da importância de R$ 

2.000,00 (dois mil reais), como medida de caráter pedagógico. LITIGÂNCIA 

DE MÁ-FÉ. A litigância de má-fé se caracteriza com a prática de alguma 

das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC acompanhada do elemento 

dolo. Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:I - deduzir 

pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;II - 

alterar a verdade dos fatos;III - usar do processo para conseguir objetivo 

ilegal;IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;V - 

proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;VI - 

provocar incidente manifestamente infundado;VII - interpuser recurso com 

intuito manifestamente protelatório. Em exame dos autos, não se vislumbra 

a ocorrência de qualquer hipótese tipificada e, muito menos, o caráter 

manifestamente infundado da parte promovente ou o seu dolo em obstar o 

normal trâmite do processo. Por esta razão, não merece acolhimento o 

pleito de litigância de má-fé. PEDIDO CONTRAPOSTO. Embora não seja 

admitida a reconvenção no rito dos Juizados Especiais Cíveis, nos termos 

do artigo 31 da Lei 9.099/95, é permitido à parte promovida formular na 

contestação pedido contraposto, desde que embasado nos mesmos fatos 

alegados pela parte promovente. Destaca-se ainda que, nos termos do 

Enunciado 31 do Fonaje, o pedido contraposto é admissível inclusive 

quando a parte promovida for pessoa jurídica. Neste sentido: EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO. OBJETIVO DE REDISCUTIR MATÉRIA. 

IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 48 DA LEI 

9099/95. POSSIBILIDADE DE PESSOA JURÍDICA FORMULAR PEDIDO 

CONTRAPOSTO NO JUIZADO ESPECIAL ENUNCIADO 31 DO FONAJE. 

PRINCÍPIO DA CELERIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS 

DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71006086045, Quarta 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Gisele Anne Vieira de 

Azambuja, Julgado em 03/06/2016) CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO NÃO 

CONTRATADO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. PEDIDO 

CONTRAPOSTO. PESSOA JURÍDICA. ADMISSÍVEL. DESCONTO INDEVIDO 

EM CONTRACHEQUE. REPETIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL. INCABÍVEL. 

1.É admissível nos Juizados Especiais a propositura de pedido 

contraposto por pessoa jurídica, sem acesso aos Juizados (Enunciado nº 

31 do FONAJE). (...) ( TJ-DF - Apelacao Civel do Juizado Especial : ACJ 

20140910107318 DF 0010731-71.2014.8.07.0009) Em síntese, para que o 

pedido contraposto seja deferido, é necessário que a cobrança realizada 

pela parte promovida seja legítima, que o pedido esteja formulado com 

base nos mesmos fatos narrados na inicial e de forma líquida. Da análise 

do caso concreto, nota-se que a cobrança não é legítima, conforme 

explanado em tópicos anteriores. Por esta razão, o pedido contraposto 

deve ser indeferido. Isso posto, após a análise dos fatos e 

documentações apresentadas: 1. OPINO por indeferir a preliminar arguida. 

2. No MÉRITO, OPINO por julgar PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos 

formulados pela parte Autora, nos termos do artigo 487, I do CPC/15, para 

reconhecer a relação de consumo entre as partes, e por DEFERIR a 

inversão do ônus da prova em seu favor, consoante artigo 6º, VIII do CDC. 

3. OPINO pela declaração de inexigibilidade do título que originou o débito 

no valor de R$ 19,97 (dezenove reais e noventa e sete centavos). 4. 

OPINO por condenar o Réu a abster-se de efetuar qualquer cobrança com 

os mesmos subsídios, sob pena de multa fixa, que OPINO por arbitrar em 

R$ 1.000,00 (um mil reais). A aludida multa passa a incidir a partir da 

demonstração inequívoca da cobrança, após o transito em julgado da 

presente. 5. No que concerne aos danos morais, OPINO por 

reconhecê-los na modalidade in re ipsa, e por arbitrar um valor justo e 

razoável na proporção de R$ 2.000,00 (dois mil reais), como medida de 

caráter pedagógico, corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de 

juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem desde o evento 

danoso e a correção monetária a partir desta data. 6. Por fim, OPINO por 

indeferir o pedido do Réu quanto à condenação da Autora em litigância de 

má fé e pedido contraposto. Sem custas processuais e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito para apreciação e 

homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes, através de seus patronos. Ellen Adriane Souza 

C l e m e n t i n o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________ Vistos, 

etc. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de decisão elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), na forma do art. 40 

da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Preclusa a via recursal, arquive-se com as 

baixas necessárias. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001295-18.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOELMA PIRES VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001295-18.2018.8.11.0010. REQUERENTE: JOELMA PIRES VIEIRA 

REQUERIDO: RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS 

FINANCEIROS S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 

38 da Lei n. 9.099/95. ANÁLISE DA PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA EM 

RAZÃO DA MATÉRIA. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. Considerando que a 

atividade jurisdicional é distribuída entre os integrantes do Poder Judiciário 

por meio da competência, cabe a cada juiz processar e julgar apenas 

demandas atinentes à parcela da jurisdição a ele outorgada por lei e pelas 

normas de organização judiciária, ressalvado as partes o direito de instituir 

juízo arbitral (art. 42 e 44 do CPC). Nos termos do artigo 3º da Lei 9099/95, 

o Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar causas 

cíveis de menor complexidade. Em relação ao conceito de menor 

complexidade, o enunciado 54 do Fórum Nacional de Juizados Especiais 

estabelece que este leva em consideração o objeto da prova e não o 

direito material discutido: ENUNCIADO 54 – A menor complexidade da 

causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não 

em face do direito material. Mesma exegese é extraída da jurisprudência 

do STJ: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. 

(...) 1. Na Lei 9.099/95 não há dispositivo que permita inferir que a 

complexidade da causa – e, por conseguinte, a competência do Juizado 

Especial Cível – esteja relacionada à necessidade ou não de realização de 

perícia. 2. A autonomia dos Juizados Especiais não prevalece em relação 

às decisões acerca de sua própria competência para conhecer das 

causas que lhe são submetidas, ficando esse controle submetido aos 

Tribunais de Justiça, via mandado de segurança. Inaplicabilidade da 

Súmula 376/STJ. 3. O art. 3º da Lei 9.099/95 adota dois critérios distintos – 

quantitativo (valor econômico da pretensão) e qualitativo (matéria 

envolvida) – para definir o que são “causas cíveis de menor 

complexidade”. Exige-se a presença de apenas um desses requisitos e 

não a sua cumulação, salvo na hipótese do art. 3º, IV, da Lei 9.099/95. 

Assim, em regra, o limite de 40 salários mínimos não se aplica quando a 

competência dos Juizados Especiais Cíveis é fixada com base na matéria. 

(...) (STJ RMS 30170/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 05/10/2010, DJe 13/10/2010) Assim sendo, os 

Juizados Especiais Cíveis não são competentes para processar e julgar 

causas em que for necessária a produção de prova pericial. Em análise 

dos autos, no caso concreto, não é necessária a produção da prova 

pericial grafotécnica para apurar se a rubrica constante no contrato foi 

efetivamente assinada pela parte promovente, visto que o suposto 

contrato não foi apresentado nos autos para viabilizar a perícia postulada. 

No caso concreto, por não ser necessária a produção de prova pericial, 

não se trata de matéria complexa e, consequentemente, este juízo é 

competente para processar e julgar a presente demanda. DO 

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE Superada a preliminar arguida pela 
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Ré, no MÉRITO, compulsando o processo, verifica-se que se encontra 

apto para julgamento, sendo desnecessária a produção de outras provas 

para o convencimento motivado do artigo 371 CPC/15. Passo ao 

julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC/15. Trata-se 

de Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos 

morais. Alega a Autora que teve seu nome negativado indevidamente pela 

empresa Ré, no valor de R$ 151,38 (cento e cinquenta e um reais e trinta e 

oito centavos), R$ 350,61 (trezentos e cinquenta reais e sessenta e um 

centavos) e de R$ 930,72 (novecentos e trinta reais e setenta e dois 

centavos), alegando desconhecer a origem dos débitos. Oportunizada a 

conciliação, as partes compareceram à audiência, mas optaram por 

prosseguir com a demanda. (id 14715463) A Ré, em defesa tempestiva (id 

14475400), defende a legitimidade da negativação, classificando-a como 

exercício legal do direito, em razão da existência de uma cessão de 

crédito oriunda do BANCO SANTANDER. DA RELAÇÃO DE CONSUMO – 

DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA In casu, é oportuno esclarecer que a 

relação travada entre as partes é de natureza consumerista, nos termos 

do artigo 17 do Código de Defesa do Consumidor, devendo ser aplicado ao 

caso os ditames contidos no aludido diploma, inclusive com relação ao 

ônus da prova, cuja inversão OPINO por deferir nesta oportunidade, nos 

termos do artigo 6º, VIII. DA RESPONSABILIDADE CIVIL Para que a Ré seja 

responsabilizada civilmente, faz-se necessário a presença de três 

requisitos basilares: Ato ilícito, nexo causal e dano. Pois bem. Apesar da 

inversão do ônus da prova, consigna-se que a Ré, em sua defesa, não 

trouxe qualquer documentação que atestasse a idoneidade da 

negativação e da cobrança, ou que existe a relação jurídica entre as 

partes, mas, apenas seus documentos representativos e termo de cessão 

de direitos creditórios, mas nenhum contrato entre o cedente BANCO 

SANTANDER S/A com a parte reclamante. Assim, tem-se que a 

negativação indevida dos dados da Autora nos órgãos de proteção ao 

crédito, à época da distribuição da ação, é fato incontroverso nos autos, 

consoante documento trazido por si em sua inicial, mas não há qualquer 

subsídio apresentado pela Ré, que demonstre a sua legitimidade. Ora, se a 

Ré afirma a existência de uma cessão, deveria ter apresentado aos autos 

o documento que assim comprovasse, consoante exige o artigo 373, II do 

CPC/15. Ademais, se houve, efetivamente, a cessão, a Ré não 

demonstrou observar os seus requisitos, em especial o artigo 290 do C.C., 

que exige a notificação do devedor em relação à cessão, para que a 

mesma tenha eficácia. Logo, na esfera da responsabilidade civil, a Ré não 

demonstrou fato impeditivo, desconstitutivo ou modificativo aos 

argumentos da Autora, que lhe desse o direito de ensejar a cobrança ou 

seu apontamento em órgão de proteção ao crédito, restando configurado 

o ato ilícito, nos termos do artigo 186 e 927 do C.C., sendo o nexo causal a 

própria negativação indevida, pois, não fosse a negativação, os danos 

não teriam se configurado. Assim, OPINO por DECLARAR a inexistência 

dos débitos de R$ 151,38 (cento e cinquenta e um reais e trinta e oito 

centavos), R$ 350,61 (trezentos e cinquenta reais e sessenta e um 

centavos) e de R$ 930,72 (novecentos e trinta reais e setenta e dois 

centavos), que subsidiaram as negativações indevidas lançadas em 

09/05/2014, 10/07/2014 e 20/07/2014, e, consequentemente, declarar nula 

qualquer cobrança relativa aos presentes fatos. Consequentemente, 

OPINO por condenar a Ré à abster-se de efetuar qualquer cobrança com 

os mesmos subsídios, sob pena de multa fixa, que arbitro em R$ 1.000,00 

(um mil reais). DA ANÁLISE DOS DANOS DE ORDEM MORAL No que 

concerne aos danos morais, os fatos relatados são suficientes a ensejar 

a exacerbação dos sentimentos do homem médio, acarretando à Ré a 

obrigação de indenizar o consumidor pelo abalo moral sofrido, o qual 

OPINO por reconhecê-lo na modalidade in re ipsa. Ora, há evidente 

violação da boa-fé contratual e indevida exposição da Autora a 

sentimentos como insegurança jurídica e revolta, ao ver seu nome exposto 

à negativação infundada, demonstrando a clara negligência da Ré, e sua 

falha na prestação do serviço. Assim aduz a jurisprudência: RECURSO 

INOMINADO. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

COBRANÇA INDEVIDA. PRELIMINAR DE ILEGITMIDADE PASSIVA DO 

BANCO RÉU AFASTADA. BANCO QUE FOI AUTOR DA INSCRIÇÃO EM 

NOME DO DEMANDANTE. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE 

IPSA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (FRANCO, Luís 

Francisco. Recurso inominado n. 71007273493. J. em 23 Nov. 2017. Disp. 

em www.tjrs.jus.br. Acesso em 03 Jan. 2018.) RECURSO INOMINADO – 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CC INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – 

NEGATIVAÇÃO DE NOME PERANTE OS ÓRGÃOS RESTRITIVOS DE 

CRÉDITO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS DÉBITOS, 

POR PARTE DA FORNECEDORA E DA CESSIONÁRIA DO CRÉDITO 

–DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E RETIRADA DA 

ANOTAÇÃO DESTE DOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO – 

DANOS MORAIS CONFIGURADOS, DIANTE DA NEGATIVAÇÃO INDEVIDA 

– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. (JUSTO, Ricardo 

Pimenta. Recurso inominado n. 0026340-74.2011.8.26.0590. J. em 25 Ago. 

2017. Disp. em www.tjsp.jus.br. Acesso em 12 Fev. 2018.) DANO MORAL 

Negativação do nome da recorrida, sem justa razão Inexistência de 

relação jurídica que desse lastro à conduta - Dano moral configurado - 

Manutenção da r. sentença de primeiro grau que arbitrou a indenização no 

valor de R$12.000,00. (VILLAR, Claudio Teixeira. Recurso inominado 

3004013-64.2013.8.26.0477. J. em 24 Abr. 2015. Disp. em 

www.tjsp.jus.br. Acesso em 24 Ago. 2017.) E, apesar da Ré pleitear pela 

incidência da Súmula 385 do STJ, não há nos autos qualquer comprovante 

de restrição prévia que assim justifique, mas apontamentos posteriores ao 

que está sendo discutido, razão pela qual OPINO por indeferir o aludido 

pedido. No que tange à quantificação do dano moral, insta ressaltar que 

não há critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento 

incumbindo ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às 

peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. Deve-se apurar um montante equilibrado que sirva como 

desestímulo para a repetição do fato danoso, e represente à vítima uma 

compensação financeira que, de alguma forma, amenize o seu sofrimento 

injustamente suportado, levando em consideração, dentre outros, a 

situação econômica das partes, a intensidade do sofrimento, a gravidade 

e grau de culpa da Ré, bem como as circunstancias que envolveram os 

fatos, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a 

vítima e produza impacto bastante no causador do mal. Assim, sopesando 

os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os critérios 

comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e 

razoável a condenação da Ré ao pagamento da importância de R$ 

3.000,00 (três mil reais), como medida de caráter pedagógico. Assim, pelo 

exposto e fundamentado, após a análise dos argumentos e provas 

colacionados por ambas partes, sem preliminares suscitadas pela Ré: 1. 

OPINO pelo indeferimento da preliminar arguida pela Ré. NO MÉRITO: 2. 

OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos iniciais, nos termos do 

artigo 487, I do CPC/15, para DECLARAR a inexistência dos débitos de R$ 

151,38 (cento e cinquenta e um reais e trinta e oito centavos), R$ 350,61 

(trezentos e cinquenta reais e sessenta e um centavos) e de R$ 930,72 

(novecentos e trinta reais e setenta e dois centavos), que subsidiaram as 

negativações indevidas lançadas em 09/05/2014, 10/07/2014 e 

20/07/2014, e, consequentemente, declarar nula qualquer cobrança 

relativa aos presentes fatos. 3. OPINO por condenar a Ré à abster-se de 

efetuar qualquer cobrança com os mesmos subsídios, sob pena de multa 

fixa, que arbitro em R$ 1.000,00 (um mil reais). 4. No que concerne aos 

danos morais, OPINO por reconhecê-lo na modalidade in re ipsa, e por 

condenar a Ré à ressarci-lo a Autora no valor justo e razoável que OPINO 

por arbitrar na proporção de R$ 3.000,00 (três mil reais), como medida de 

caráter pedagógico, corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de 

juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem desde o evento 

danoso e a correção monetária a partir desta data. 5. Por fim, OPINO por 

indeferir o pedido de incidência da súmula n. 385 do STJ, formulado pela 

Ré. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos 

dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito para apreciação e homologação, de acordo 

com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através 

de seus patronos. Ellen Adriane Souza Clementino Juíza Leiga 

____________________________________________________ Vistos, 

etc. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de decisão elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), na forma do art. 40 

da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Preclusa a via recursal, arquive-se com as 

baixas necessárias. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001391-33.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JHONATAN ALEXANDRE SILVA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001391-33.2018.8.11.0010. REQUERENTE: JHONATAN ALEXANDRE 

SILVA LIMA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. DA 

ANÁLISE DA PRELIMINAR DA PRELIMINAR DE JUNTADA DE 

COMPROVANTE ORIGINAL DE NEGATIVAÇÃO Antes de adentrar ao 

mérito da contenda, importante consignar que a Ré pleiteou a intimação da 

parte Autora para a juntada de comprovante original de negativação. 

Nesses peculiares, entendo que o extrato do SPC, apresentado à inicial, é 

hábil à demonstrar a negativação, não sendo necessária juntada de 

documento complementar, razão pela qual OPINO por indeferir o pedido da 

Ré nesse sentido. DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE Superada a 

preliminar, analisando o processo, verifico que se encontra apto para 

julgamento, sendo desnecessária a produção de outras provas, uma vez 

que o ponto controvertido da presente seria facilmente esclarecido com a 

juntada do contrato e da fatura comprovante do débito. Trata-se de Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais. 

Alega o Autor ter sido surpreendido com uma negativação em seu nome 

oriunda da empresa Ré, no valor de R$ 174,29 (cento e setenta e quatro 

reais e vinte e nove centavos), cuja origem aduz desconhecer, pois teria 

linha pré-paga com a reclamada e não teria contratado plano pós-pago. 

Consequentemente, requer a declaração de inexistência do débito, bem 

como indenização pelos danos morais. Oportunizada a conciliação (id 

14751799), as partes compareceram, porém optaram por não conciliarem. 

DA RELAÇÃO DE CONSUMO – DA INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO In 

casu, é oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de 

natureza consumerista, nos termos dos artigos 2º e 3º do CDC, devendo 

ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do 

Consumidor, inclusive a inversão do ônus da prova, preconizada no artigo 

6º, VIII. DA ANÁLISE DA RESPONSABILIDADE CIVIL Para que a Ré seja 

responsabilizada civilmente, faz-se necessária a presença de três 

requisitos basilares: Ato ilícito, dano e nexo de causalidade entre eles. 

Inobstante a inversão do ônus probatório, o Autor traz como comprovante 

de negativação, um extrato no qual consta a negativação objeto deste 

processo. A Ré, por sua vez, alega inexistência dos danos morais, bem 

como pontua a legitimidade da cobrança e da negativação, trazendo aos 

autos o áudio de ligação realizada pela reclamada para o autor para 

oferecer o plano VIVO CONTROLE, em que o autor confirmou seus dados 

pessoais, endereço igual ao que consta na procuração e comprovante de 

residência. Consequentemente, cumpriu o ônus probatório do artigo 373, II 

do CPC/15. Assim, tem-se que a negativação dos dados do Autor nos 

órgãos de proteção ao crédito, é fato incontroverso nos autos, mas 

representa um exercício regular de direito por parte da Ré, nos termos do 

artigo 188, I do C.C. Dessa forma, entendo que restou comprovada a 

existência da relação jurídica entre as partes e que de fato, o Autor 

contratou os serviços da Ré, sendo a negativação devida, principalmente 

quando o Autor não demonstrou o pagamento do valor negativado. 

Consequentemente, pelo conjunto probatório, tem-se que a Ré apresentou 

argumentos que desconstituem, modificam e extinguem o direito pleiteado 

pelo Autor. E é nesse sentido que tem decidido a jurisprudência pátria: 

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE 

DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIVIDA 

EXISTENTE. DEMONSTRADA A RELAÇÃO CONTRATUAL E A EXISTÊNCIA 

DE FATURAS VENCIDAS. PAGAMENTO NÃO COMPROVADO. EXERCÍCIO 

REGULAR DE UM DIREITO. DANO MORAL INOCORRENTE. SENTENÇA 

MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO. 

(FRANCO, Luís Francisco. Recurso inominado n. 71005748660. J. em 07 

Abr. 2016. Disp. em www.tjrs.jus.br. Acesso em 04 Out. 2017.) Nesse 

peculiar, entendo que o negócio jurídico firmado envolve agentes capazes, 

objeto lícito e forma prescrita ou não defesa em lei, sendo válido nos 

termos do artigo 104 do C.C. Dessa feita, não há subsídios para que haja o 

cancelamento do contrato, razão pela qual, OPINO por julgar 

improcedentes os pedidos da parte reclamante quanto à declaração de 

inexistência de débito e indenização por danos morais. DA LITIGÂNCIA DE 

MÁ FÉ Importa-nos observar, por fim, que resta clara a alteração dos 

fatos, já que o Autor tenta indicar a inexistência da relação jurídica e 

débito devidamente comprovados nos presentes autos, tornando-se a 

condenação em litigância de má-fé medida necessária, consoante 

autorizado pelo artigo 80 do CPC/15. DA ANÁLISE DO PEDIDO 

CONTRAPOSTO Em relação ao pedido contraposto formulado pela Ré, 

OPINO pelo seu acolhimento parcial, nos termos do artigo 31 da Lei nº 

9.099/95. No entanto, para fins de valor do pedido contraposto, deve-se 

levar em conta apenas o valor aqui discutido, o montante de R$ 174,29 

(cento e setenta e quatro reais e vinte e nove centavos). Isso posto, após 

a análise dos fatos pela ótica de ambas as partes, nos termos da 

fundamentação supra: OPINO por indeferir a preliminar arguida. NO 

MÉRITO: OPINO por reconhecer a relação de consumo, nos termos dos 

artigos 2º e 3º do CDC, e por deferir a inversão do ônus da prova em 

favor do Autor, consoante preconizado no artigo 6º, VIII. OPINO pela 

IMPROCEDENCIA dos pedidos formulados na inicial quanto à anulação de 

negócio jurídico e declaração de inexistência dos débitos ora discutidos, 

nos termos do artigo 487, I do CPC/15. Em consequência, OPINO pela 

CONDENAÇÃO da parte Autora por litigância de má-fé, nos termos do art. 

80, incisos II e III, do CPC/15, fixando, em seu desfavor, multa de 5% sob o 

valor atribuído à causa, consoante art. 81, caput do CPC. OPINO por julgar 

PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO, para CONDENAR a parte Autora 

a pagar à Ré o valor de R$ 174,29 (cento e setenta e quatro reais e vinte e 

nove centavos), acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês, a partir da 

citação, e corrigido monetariamente pelo INPC a partir do vencimento do 

débito, com fulcro no art. 31 da Lei nº. 9.099/95. OPINO, ainda, por 

CONDENÁ-LO ao pagamento das custas processuais, conforme o art. 

949, III da CNGC (Seção 9), bem como ao pagamento de honorários 

advocatícios, que arbitro em R$ 500,00 (quinhentos reais). Sobre os 

valores aqui fixados incidem juros de 1% ao mês e correção monetária 

pelo INPC, contados da publicação desta sentença. À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito para apreciação e homologação, de acordo 

com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através 

de seus patronos. Ellen Adriane Souza Clementino Juíza Leiga 

____________________________________________________ Vistos, 

etc. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de decisão elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), na forma do art. 40 

da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Preclusa a via recursal, arquive-se com as 

baixas necessárias. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001283-04.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

RANIELL SOARES PINHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001283-04.2018.8.11.0010. REQUERENTE: RANIELL SOARES PINHEIRO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório, 

nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. DA PRELIMINAR DE INÉPCIA DA 

INICIAL De início, tem-se que o Réu suscitou eventual inépcia da inicial, por 

entender irregularidades quanto ao endereço apresentado pelo Autor. O 

artigo 330, I do CPC/15, estabelece que a petição inicial será indeferida 

quando for inepta, ao passo que o §1º estabelece as hipóteses nas quais 

considera-se inepta a petição inicial. A eventual ausência de comprovante 

de endereço não está ali elencada. Ademais, o Autor juntou um 

comprovante de endereço em nome de sua genitora, o que se ratifica pela 

análise de seu documento pessoal. Assim, OPINO por rejeitar a aludida 

preliminar. Em análise do caso concreto, nota-se que o comprovante da 

existência de restritivo não é considerado documento imprescindível para 

o ajuizamento de ações judiciais, mas para comprovar a existência do 

direito material em favor da parte promovente. Portanto, a preliminar de 

inépcia deve ser rejeitada. DA JUSTIÇA GRATUITA Importa consignar, 

ainda, que o acesso à primeira instância dos juizados especiais, é gratuito, 

conforme assegurado pelo artigo 54 da Lei nº 9.099/95, ao passo que 

eventual peculiaridade sobre condições de arcar com custas e despesas, 
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deverá ser formulada em segunda instância, caso haja prolação de 

recurso. DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE Superadas essas 

nuances, analisando o processo, verifico que se encontra maduro para 

julgamento, sendo desnecessária a produção de outras provas, como a 

própria audiência de instrução, uma vez que a relação contratual e o 

débito são provados basicamente por prova documental, razão pela qual 

passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização 

por Danos Morais proposta pelo Autor em desfavor do Réu, sob o 

fundamento de inclusão indevida nos órgãos de proteção ao crédito. 

Oportunizada a conciliação, as partes compareceram à audiência, mas 

optaram por prosseguir com a demanda. (id 14715803) DA RELAÇÃO DE 

CONSUMO – DA INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO No caso, é oportuno 

esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, nos termos do artigo 17º do CDC, razão pela qual devem 

ser aplicados ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do 

Consumidor, inclusive com relação ao ônus da prova, cuja inversão OPINO 

por se deferir nesta oportunidade, nos termos do artigo 6º, VIII, 

principalmente considerando que o Réu teria maior facilidade de 

comprovar o vínculo e a legitimidade da negativação. DA 

RESPONSABILIDADE CIVIL O ponto controvertido da contenda encontra 

fundamento em negativação supostamente indevida, no valor de R$ 

530,59 (quinhentos e trinta reais e cinquenta e nove centavos), lançada 

em 17/06/2017. Importante consignar que o Autor nega ter vínculo jurídico 

com o Réu que subsidiasse a aludida negativação. Para que o Réu seja 

responsabilizado civilmente, faz-se necessário três requisitos: Ato ilícito, 

dano e nexo causal. Analisando os autos verifico que o Réu à 

contestação protocolada à id 14490451, trouxe uma série de documentos 

unilaterais, mas não acostou aos autos o contrato propriamente dito, com 

a assinatura do Autor, sequer documentos que demonstrasse, 

especificamente, o débito aqui discutido. Assim, não se reconhece 

eventual exercício regular de direito por parte do Réu, sequer atitudes 

transparentes na relação com o consumidor, demonstrando, portanto, 

flagrante falha na prestação de serviço. Comportamento que, por si só, 

fere a própria política nacional da relação de consumo, nos termos do 

artigo 4º do CDC. Consequentemente, verifica-se o ato ilícito do Réu, na 

negligência no lidar com o consumidor, seja por cobrar débitos sem 

demonstrar a origem, não lhe propiciando a segurança que deveria ser 

precípua à relação bancária (o que seria um risco da atividade econômica 

que não poderia ser transferido à consumidora), seja por negativar 

indevidamente o nome do Autor. E é exatamente nessas condutas que se 

concretiza a falha na prestação do serviço pelo Réu, que autoriza a 

responsabilidade objetiva do artigo 14 do CDC. E, nesse sentido, caberia 

ao Réu provar, nos termos do artigo 14, §3º do CDC, que não houve o 

dano relacionado ao serviço prestado, ou, ainda, culpa exclusiva do 

consumidor ou terceiro, o que não se vê no caso em comento, no qual o 

conjunto probatório que se firmou, faz com que se revista de 

verossimilhança a alegação do Autor, rendendo ensejo ao acolhimento da 

pretensão esboçada na peça inicial, vez que presente o nexo causal que 

une as condutas do Réu com os danos sofridos pela Autora, ou seja “o 

vínculo, a ligação ou relação de causa e efeito entre a conduta e o 

resultado.” (CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de responsabilidade civil. 

6. ed. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 71.) Assim, de fato, OPINO por 

reconhecer que houve falha na prestação do serviço pelo Réu ao permitir 

que terceiros firmassem contrato em nome do Autor, sem, contudo, 

propiciar-lhe a segurança necessária, e, ainda, não apresentando 

nenhuma conduta hábil a mitigar os danos causados, insistindo na 

cobrança dos débitos, e na negativação indevida do nome do Autor. 

Vê-se que, independentemente de fraude ou má-organização interna, a 

responsabilidade neste caso é objetiva e independe, para a respectiva 

responsabilização civil, da culpa do Réu, o qual deve assumir os riscos da 

atividade econômica que explora, não transferindo-a ao consumidor 

vulnerável, razão pela qual OPINO pela declaração de inexigibilidade do 

débito de R$ 530,59 (quinhentos e trinta reais e cinquenta e nove 

centavos). Consequentemente, OPINO por condenar o Réu à abster-se de 

efetuar qualquer cobrança com os mesmos subsídios, sob pena de multa 

fixa, que OPINO por arbitrar em R$ 1.000,00 (um mil reais). A aludida multa 

passa a incidir a partir da demonstração inequívoca da cobrança e 

manutenção indevida da negativação posterior ao transito em julgado da 

presente. No que concerne aos danos morais, o Réu suscita eventual 

incidência da Súmula 385 do STJ. Pois bem. Nesse peculiar, tem-se que a 

aludida Súmula entende como inexistente o dano moral, quando há 

negativação prévia à discutida. A dívida aqui questionada, no valor de R$ 

530,59 (quinhentos e trinta reais e cinquenta e nove centavos), lançada 

em 17/06/2017. De acordo com o extrato atualizado apresentado pelo 

Autor, essa é dívida mais antiga que recai sob o seu nome. Inscrições 

posteriores não são hábeis à incidência da súmula 385 do STJ. E, 

eventuais inscrições posteriores, influenciam na quantificação do dano 

moral, mas não no seu afastamento. Nesse contexto, a cobrança e 

negativação indevidas, são suficientes a ensejar a exacerbação dos 

sentimentos do homem médio, acarretando ao Réu a obrigação de 

indenizar a consumidora pelo abalo moral sofrido, o qual OPINO por 

reconhecê-lo na modalidade in re ipsa, consoante tem decidido a 

jurisprudência: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. BANCO. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA. ÔNUS DO 

DEMANDADO DE COMPROVAR A CONTRATAÇÃO REGULAR E 

EXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTA CORRENTE. INSCRIÇÃO INDEVIDA 

CONFIGURADA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO 

MANTIDO. Competia ao requerido comprovar a origem e regularidade do 

débito que originou a inscrição do nome do autor em cadastro de restrição 

de crédito. Contudo, o contrato de abertura de conta corrente firmado não 

é suficiente a demonstrar a origem da dívida. Notadamente quando a 

efetiva movimentação da conta por parte do consumidor não está 

demonstrada, não justificando a cobrança de tarifas, encargos e pacote 

de serviço. Assim, não demonstrada a regularidade do débito, se mostra 

indevida a inscrição da demandante no rol de inadimplentes. Assim, 

cabível a declaração de inexistência do débito. A inclusão indevida de 

nome em órgão de proteção ao crédito configura o dano moral in re ipsa, 

que prescinde de comprovação. Quantum indenizatório fixado em R$ 

9.370,00 mantido, pois adequado ao parâmetro usual destas Turmas 

Recursais em casos análogos. Sentença mantida. RECURSO 

DESPROVIDO. (RAABE, Ana Cláudia Cachapuz Silva. Recurso inominado 

n. 71006823736. J. em 07 Jun. 2017. Disp. em www.tjrs.jus.br. Acesso 

em 04 Out. 2017.) Ora, há evidente violação da boa-fé contratual e 

indevida exposição do Autor a sentimentos como insegurança jurídica e 

revolta, ao ver seu nome exposto à negativação infundada, demonstrando 

o dano propriamente dito com a clara negligência do Réu, e sua falha na 

prestação do serviço, que atingiu a moral do Autor. DA QUANTIFICAÇÃO 

DO DANO MORAL No que tange à quantificação do dano moral, insta 

ressaltar que não há critérios legais e pré-estabelecidos para o seu 

arbitramento incumbindo ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento 

às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. Deve-se apurar um montante equilibrado que sirva como 

desestímulo para a repetição do fato danoso, e represente à vítima uma 

compensação financeira que, de alguma forma, amenize o seu sofrimento 

injustamente suportado, levando em consideração, dentre outros, a 

situação econômica das partes, a intensidade do sofrimento, a gravidade 

e grau de culpa do Réu, bem como as circunstâncias que envolveram os 

fatos, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a 

vítima e produza impacto bastante no causador do mal. Isso posto, após a 

análise dos fatos e documentações apresentadas: 1. OPINO por indeferir 

a preliminar de inépcia da inicial. 2. No MÉRITO, OPINO por julgar 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados pelo Autor, nos 

termos do artigo 487, I do CPC/15, para reconhecer a relação de consumo 

entre as partes, e por DEFERIR a inversão do ônus da prova em seu favor, 

consoante artigo 6º, VIII do CDC. 3. OPINO pela declaração de 

inexigibilidade do título que originou o débito no valor de R$ 530,59 

(quinhentos e trinta reais e cinquenta e nove centavos). 4. OPINO por 

condenar o Réu a abster-se de efetuar qualquer cobrança com os 

mesmos subsídios, sob pena de multa fixa, que OPINO por arbitrar em R$ 

1.000,00 (um mil reais). A aludida multa passa a incidir a partir da 

demonstração inequívoca da cobrança, após o transito em julgado da 

presente. 5. No que concerne aos danos morais, OPINO por 

reconhecê-los na modalidade in re ipsa, e por arbitrar um valor justo e 

razoável na proporção de R$ 3.000,00 (três mil reais), como medida de 

caráter pedagógico, corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de 

juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem desde o evento 

danoso e a correção monetária a partir desta data. Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 

55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de 

Direito para apreciação e homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 

9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. 
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E l l e n  A d r i a n e  S o u z a  C l e m e n t i n o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________ Vistos, 

etc. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de decisão elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), na forma do art. 40 

da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Preclusa a via recursal, arquive-se com as 

baixas necessárias. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001627-82.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON CESAR ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO MASSARIOL CARDOSO OAB - MT22308/O (ADVOGADO(A))

JOSE NICEIO FIGUEIREDO CARDOSO OAB - MT3188/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001627-82.2018.8.11.0010. REQUERENTE: MILTON CESAR ALVES 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório, 

nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. DA ANÁLISE DAS PRELIMINARES 

CONEXÃO. Com fulcro no artigo 55 do CPC, quando duas ou mais ações 

tiverem em comum o pedido ou a causa de pedir, consideram-se conexas 

e, consequentemente, devem tramitar de forma conjunta para que não haja 

risco de prolação de decisões conflitantes. Nestes casos, o registro ou a 

distribuição da petição inicial torna prevento o juízo, conforme dispõe o 

artigo 59, também do Código de Processo Civil. Partindo dessas premissas 

e em análise do caso concreto, verifica-se que não há conexão entre esta 

demanda e a ação 1001620-90.2018.8.11.0010 distribuída por sorteio para 

este Juizado Especial Cível, pois embora as partes sejam as mesmas, a 

causa de pedir e o objeto não se confundem, eis que os contratos 

discutidos são distintos. Nesse sentido é o entendimento da Turma 

Recursal deste Estado: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. COBRANÇAS 

INDEVIDAS ORIUNDAS DE CONTRATOS DIVERSOS. CONEXÃO. 

INOCORRÊNCIA. PROCEDÊNCIA DO CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA. 1. Embora haja identidade das partes nas duas ações 

indenizatórias, os objetos das demandas são distintos, eis que possuem 

bases diversas (contratos distintos), não havendo óbice para que sejam 

julgadas em sentidos opostos, total ou parcialmente. 2. Conflito negativo de 

competência que se dá procedência para reconhecer a competência do 

Juízo Suscitado - Oitavo Juizado Especial Cível - para processar e julgar o 

feito. (Turma Recursal de Mato Grosso. Conflito de Competência 

0022124-98.2017.811.0001. Relatora: Lamisse Roder Feguri Alves Corrêa. 

Data do Julgamento: 25/4/2017) CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. 

CONEXÃO ENTRE AÇÕES. DEMANDAS QUE QUESTIONAM CONTRATOS 

DISTINTOS. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE. 1. Competência declinada 

pelo juízo do Sexto Juizado que entendeu haver conexão com a ação em 

trâmite no Segundo Juizado. 2. Conflito de competência suscitado pelo 

juízo do Segundo Juizado que argumentou a inexistência de conexão, uma 

vez que as negativações têm origem em contratos distintos. 3. 

Caracteriza-se a conexão quando há entre duas ou mais ações identidade 

do objeto ou da causa de pedir, impondo a reunião das ações para 

julgamento uno, evitando, assim, a prolação de decisões inconciliáveis. 4. 

Versando as ações sobre a legitimidade de débitos oriundos de contratos 

diferentes, ainda que relativos às mesmas partes, não se configura a 

conexão. 5. Conflito de competência admitido e julgado procedente. (Turma 

Recursal  de Mato Grosso.  Conf l i to  de Competência 

0058888-25.2013.811.0001. Relator: Nelson Dorigatti. Data do Julgamento: 

7/6/2016) CONFLITO DE COMPETÊNCIA ENTRE JUIZADOS ESPECIAIS 

CÍVEIS - AÇÕES DE DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DO DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DIVERSIDADE DE RELAÇÃO 

JURÍDICA ENTRE AS PARTES - COMPETÊNCIA DO SEGUNDO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ PARA APRECIAR A 

DEMANDA - CONFLITO ACOLHIDO. Verificando que as reclamatórias 

cíveis distribuídas em duas unidades judiciárias distintas possuem 

diversidade de relação jurídica entre as partes litigantes, resta afastada a 

conexão de ações, devendo ser acolhido o conflito negativo de 

competência suscitado pelo Juízo do Quinto Juizado Especial Cível da 

Comarca de Cuiabá-MT. (Turma Recursal de Mato Grosso. Conflito de 

Competência 0068676-29.2014.811.0001. Relator: Sebastião de Arruda 

Almeida. Data do Julgamento: 28/8/2015) Diante disso, rejeito a arguição 

de conexão. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. Segundo a Teoria da 

Asserção, o simples fato de a parte promovente ter imputado à parte 

promovida a prática de ato ilícito, independentemente da análise da tese de 

defesa e do conjunto fático probatório, é suficiente para a demonstração 

de seu interesse processual. Entender de forma contrária violaria 

frontalmente o Princípio ao Livre Acesso ao Poder Judiciário, ancorado no 

artigo 5º, inciso XXXV, da CRFB. Neste sentido: “(...) INTERESSE DE AGIR, 

LEGITIMIDADE E POSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. (...) 3. Deste modo, 

uma vez constatada a não-observância de tais regras básicas, surge o 

interesse-necessidade para a tutela pleiteada. Vale observar, ainda, que 

as condições da ação são vistas in satu assertionis ("Teoria da 

Asserção"), ou seja, conforme a narrativa feita pelo demandante, na 

petição inicial. Desse modo, o interesse processual exsurge da alegação 

do autor, realizada na inicial, o que, ademais, foi constatado 

posteriormente na instância ordinária. Tudo isso implica reconhecer a 

não-violação dos arts. 3º e 267, VI, do CPC. (...)” (STJ REsp 470.675/SP, 

Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 

16.10.2007, DJ 29.10.2007 p. 201) Desta forma, em análise do caso 

concreto, nota-se que a simples alegação contida na inicial de que a parte 

promovida causou dano moral à parte promovente é suficiente para 

evidenciar o interesse processual. Portanto, não havendo razão a 

arguição preliminar de ausência de interesse processual, rejeita-se. DA 

JUSTIÇA GRATUITA Importa consignar, ainda, que o acesso à primeira 

instância dos juizados especiais, é gratuito, conforme assegurado pelo 

artigo 54 da Lei nº 9.099/95, ao passo que eventual peculiaridade sobre 

condições de arcar com custas e despesas, deverá ser formulada em 

segunda instância, caso haja prolação de recurso. DO JULGAMENTO 

ANTECIPADO DA LIDE Superadas essas nuances, analisando o processo, 

verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a 

produção de outras provas, como a própria audiência de instrução, uma 

vez que a relação contratual e o débito são provados basicamente por 

prova documental, razão pela qual passo ao julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 355, I do NCPC. Trata-se de Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais proposta pelo 

Autor em desfavor do Réu, sob o fundamento de inclusão indevida nos 

órgãos de proteção ao crédito. Oportunizada a conciliação, as partes 

compareceram à audiência, mas optaram por prosseguir com a demanda. 

(id 15183055) DA RELAÇÃO DE CONSUMO – DA INVERSÃO DO ÔNUS 

PROBATÓRIO No caso, é oportuno esclarecer que a relação travada entre 

as partes é de natureza consumerista, nos termos do artigo 17º do CDC, 

razão pela qual devem ser aplicados ao caso os ditames contidos no 

Código de Defesa do Consumidor, inclusive com relação ao ônus da 

prova, cuja inversão OPINO por se deferir nesta oportunidade, nos termos 

do artigo 6º, VIII, principalmente considerando que o Réu teria maior 

facilidade de comprovar o vínculo e a legitimidade da negativação. DA 

RESPONSABILIDADE CIVIL O ponto controvertido da contenda encontra 

fundamento em negativação supostamente indevida, no valor de R$ 

911,05 (novecentos e onze reais e cinco centavos), lançada em 

10/11/2017. Importante consignar que o Autor nega ter vínculo jurídico com 

o Réu que subsidiasse a aludida negativação. Para que o Réu seja 

responsabilizado civilmente, faz-se necessário três requisitos: Ato ilícito, 

dano e nexo causal. Analisando os autos verifico que o Réu à 

contestação protocolada à id 15129602, não acostou aos autos o contrato 

propriamente dito, com a assinatura do Autor, sequer documentos que 

demonstrasse, especificamente, o débito aqui discutido. Assim, não se 

reconhece eventual exercício regular de direito por parte do Réu, sequer 

atitudes transparentes na relação com o consumidor, demonstrando, 

portanto, flagrante falha na prestação de serviço. Comportamento que, por 

si só, fere a própria política nacional da relação de consumo, nos termos 

do artigo 4º do CDC. Consequentemente, verifica-se o ato ilícito do Réu, na 

negligência no lidar com o consumidor, seja por cobrar débitos sem 

demonstrar a origem, não lhe propiciando a segurança que deveria ser 

precípua à relação bancária (o que seria um risco da atividade econômica 

que não poderia ser transferido à consumidora), seja por negativar 

indevidamente o nome do Autor. E é exatamente nessas condutas que se 

concretiza a falha na prestação do serviço pelo Réu, que autoriza a 

responsabilidade objetiva do artigo 14 do CDC. E, nesse sentido, caberia 

ao Réu provar, nos termos do artigo 14, §3º do CDC, que não houve o 
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dano relacionado ao serviço prestado, ou, ainda, culpa exclusiva do 

consumidor ou terceiro, o que não se vê no caso em comento, no qual o 

conjunto probatório que se firmou, faz com que se revista de 

verossimilhança a alegação do Autor, rendendo ensejo ao acolhimento da 

pretensão esboçada na peça inicial, vez que presente o nexo causal que 

une as condutas do Réu com os danos sofridos pela Autora, ou seja “o 

vínculo, a ligação ou relação de causa e efeito entre a conduta e o 

resultado.” (CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de responsabilidade civil. 

6. ed. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 71.) Assim, de fato, OPINO por 

reconhecer que houve falha na prestação do serviço pelo Réu ao permitir 

que terceiros firmassem contrato em nome do Autor, sem, contudo, 

propiciar-lhe a segurança necessária, e, ainda, não apresentando 

nenhuma conduta hábil a mitigar os danos causados, insistindo na 

cobrança dos débitos, e na negativação indevida do nome do Autor. 

Vê-se que, independentemente de fraude ou má-organização interna, a 

responsabilidade neste caso é objetiva e independe, para a respectiva 

responsabilização civil, da culpa do Réu, o qual deve assumir os riscos da 

atividade econômica que explora, não transferindo-a ao consumidor 

vulnerável, razão pela qual OPINO pela declaração de inexigibilidade do 

débito de R$ 911,05 (novecentos e onze reais e cinco centavos). 

Consequentemente, OPINO por condenar o Réu à abster-se de efetuar 

qualquer cobrança com os mesmos subsídios, sob pena de multa fixa, que 

OPINO por arbitrar em R$ 1.000,00 (um mil reais). A aludida multa passa a 

incidir a partir da demonstração inequívoca da cobrança e manutenção 

indevida da negativação posterior ao transito em julgado da presente. No 

que concerne aos danos morais, o Réu suscita eventual incidência da 

Súmula 385 do STJ. Pois bem. Nesse peculiar, tem-se que a aludida 

Súmula entende como inexistente o dano moral, quando há negativação 

prévia à discutida. A dívida aqui questionada, no valor de R$ 911,05 

(novecentos e onze reais e cinco centavos), lançada em 10/11/2017. De 

acordo com o extrato atualizado apresentado pelo Autor, essa é dívida 

mais antiga que recai sob o seu nome. Inscrições posteriores não são 

hábeis à incidência da súmula 385 do STJ. E, eventuais inscrições 

posteriores, influenciam na quantificação do dano moral, mas não no seu 

afastamento. Nesse contexto, a cobrança e negativação indevidas, são 

suficientes a ensejar a exacerbação dos sentimentos do homem médio, 

acarretando ao Réu a obrigação de indenizar a consumidora pelo abalo 

moral sofrido, o qual OPINO por reconhecê-lo na modalidade in re ipsa, 

consoante tem decidido a jurisprudência: RECURSO INOMINADO. 

CONSUMIDOR. BANCO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE 

INSCRIÇÃO INDEVIDA. ÔNUS DO DEMANDADO DE COMPROVAR A 

CONTRATAÇÃO REGULAR E EXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTA CORRENTE. 

INSCRIÇÃO INDEVIDA CONFIGURADA. DANO MORAL IN RE IPSA. 

QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. Competia ao requerido comprovar a 

origem e regularidade do débito que originou a inscrição do nome do autor 

em cadastro de restrição de crédito. Contudo, o contrato de abertura de 

conta corrente firmado não é suficiente a demonstrar a origem da dívida. 

Notadamente quando a efetiva movimentação da conta por parte do 

consumidor não está demonstrada, não justificando a cobrança de tarifas, 

encargos e pacote de serviço. Assim, não demonstrada a regularidade do 

débito, se mostra indevida a inscrição da demandante no rol de 

inadimplentes. Assim, cabível a declaração de inexistência do débito. A 

inclusão indevida de nome em órgão de proteção ao crédito configura o 

dano moral in re ipsa, que prescinde de comprovação. Quantum 

indenizatório fixado em R$ 9.370,00 mantido, pois adequado ao parâmetro 

usual destas Turmas Recursais em casos análogos. Sentença mantida. 

RECURSO DESPROVIDO. (RAABE, Ana Cláudia Cachapuz Silva. Recurso 

inominado n. 71006823736. J. em 07 Jun. 2017. Disp. em www.tjrs.jus.br. 

Acesso em 04 Out. 2017.) Ora, há evidente violação da boa-fé contratual 

e indevida exposição do Autor a sentimentos como insegurança jurídica e 

revolta, ao ver seu nome exposto à negativação infundada, demonstrando 

o dano propriamente dito com a clara negligência do Réu, e sua falha na 

prestação do serviço, que atingiu a moral do Autor. DA QUANTIFICAÇÃO 

DO DANO MORAL No que tange à quantificação do dano moral, insta 

ressaltar que não há critérios legais e pré-estabelecidos para o seu 

arbitramento incumbindo ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento 

às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. Deve-se apurar um montante equilibrado que sirva como 

desestímulo para a repetição do fato danoso, e represente à vítima uma 

compensação financeira que, de alguma forma, amenize o seu sofrimento 

injustamente suportado, levando em consideração, dentre outros, a 

situação econômica das partes, a intensidade do sofrimento, a gravidade 

e grau de culpa do Réu, bem como as circunstâncias que envolveram os 

fatos, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a 

vítima e produza impacto bastante no causador do mal. Isso posto, após a 

análise dos fatos e documentações apresentadas: 1. OPINO por indeferir 

a preliminar de inépcia da inicial. 2. No MÉRITO, OPINO por julgar 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados pelo Autor, nos 

termos do artigo 487, I do CPC/15, para reconhecer a relação de consumo 

entre as partes, e por DEFERIR a inversão do ônus da prova em seu favor, 

consoante artigo 6º, VIII do CDC. 3. OPINO pela declaração de 

inexigibilidade do título que originou o débito no valor de R$ 911,05 

(novecentos e onze reais e cinco centavos). 4. OPINO por condenar o 

Réu a abster-se de efetuar qualquer cobrança com os mesmos subsídios, 

sob pena de multa fixa, que OPINO por arbitrar em R$ 1.000,00 (um mil 

reais). A aludida multa passa a incidir a partir da demonstração inequívoca 

da cobrança, após o transito em julgado da presente. 5. No que concerne 

aos danos morais, OPINO por reconhecê-los na modalidade in re ipsa, e 

por arbitrar um valor justo e razoável na proporção de R$ 3.000,00 (três 

mil reais), como medida de caráter pedagógico, corrigidos monetariamente 

(INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora 

incidem desde o evento danoso e a correção monetária a partir desta 

data. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos 

dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito para apreciação e homologação, de acordo 

com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através 

de seus patronos. Ellen Adriane Souza Clementino Juíza Leiga 

____________________________________________________ Vistos, 

etc. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de decisão elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), na forma do art. 40 

da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Preclusa a via recursal, arquive-se com as 

baixas necessárias. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001629-52.2018.8.11.0010
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FABIO DE ANDRADE FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE NICEIO FIGUEIREDO CARDOSO OAB - MT3188/O (ADVOGADO(A))

CASSIO MASSARIOL CARDOSO OAB - MT22308/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001629-52.2018.8.11.0010. REQUERENTE: FABIO DE ANDRADE 

FERREIRA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Dispensado 

o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. DA ANÁLISE DAS 

PRELIMINARES PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. Conforme 

estabelecido no artigo 189 do Código Civil, a prescrição ocasiona a perda 

da pretensão de requerer em juízo a reparação de direito violado em 

virtude da inércia da vítima por determinado tempo. A contagem do prazo 

prescricional, nos termos do Princípio do Actio Nata, a prescrição começa 

a contar da data do conhecimento da violação do direito, fazendo coincidir 

o termo inicial da prescrição com a data em que a ação poderia ter sido 

proposta. Quanto à aplicabilidade do Princípio da Actio Nata, mesmo 

entendimento é o difundido pelo Egrégio STJ. RECURSO ESPECIAL 

REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E 

RESOLUÇÃO STJ N.º 08/2008. (...) 4. Pelo princípio da actio nata, o direito 

de ação surge com a efetiva lesão do direito tutelado, quando nasce a 

pretensão a ser deduzida em juízo, acaso resistida, nos exatos termos do 

art. 189 do Novo Código Civil. (Recurso Repetitivo Tema 529, REsp 

1270439/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 

26/06/2013, DJe 02/08/2013) Impõe consignar que se tratando de lesão 

sucessiva de direito, o termo inicial da prescrição se torna também 

sucessivo, contudo a prescrição alcança somente o quinquênio ao 

ajuizamento da ação. A propósito: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL. (...) PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. (...) 3.- 
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O pagamento de complementação de aposentadoria é obrigação de trato 

sucessivo, sujeita, pois, à prescrição quinquenal que alcança somente as 

parcelas vencidas anteriormente ao qüinqüênio que precede o ajuizamento 

da ação e não o próprio fundo de direito (Súmulas STJ/291, 427). (...) 6.- 

"O Código de Defesa do Consumidor é aplicável à relação jurídica entre a 

entidade de previdência privada e seus participantes" (Súmula 321/STJ). 

7.- Agravo Regimental improvido. (STJ AgRg no AREsp 384.605/SC, Rel. 

Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/02/2014, DJe 

13/03/2014) Desta forma, o termo inicial do prazo prescricional para a 

propositura de ação indenizatória, em razão da inscrição indevida em 

cadastros restritivos de crédito é a data em que o consumidor toma 

ciência do registro desabonador, pois, não se trata de lesão sucessiva e o 

direito à indenização surge quando constatada a referida lesão. Neste 

sentido: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

INDENIZATÓRIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS RESTRITIVO DE 

CRÉDITO. PRESCRIÇÃO. CIÊNCIA DO PREJUDICADO. PRECEDENTES. 

AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. É assente a jurisprudência 

desta Corte no sentido de que o termo inicial do prazo prescricional para a 

propositura de ação indenizatória, em razão da inscrição indevida em 

cadastros restritivos de crédito é a data em que o consumidor toma 

ciência do registro desabonador, pois, pelo princípio da "actio nata" o 

direito de pleitear a indenização surge quando constatada a lesão e suas 

consequências. Precedentes. (...) 3. Agravo regimental não provido. (STJ 

AgRg no AREsp 696.269/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 

QUARTA TURMA, julgado em 09/06/2015, DJe 15/06/2015) Portanto, 

considerando que a parte promovente tomou conhecimento do restritivo 

em 16/05/2015 (id 14213584) e o prazo prescricional de 5 anos, rejeito a 

arguição de prescrição, pois a presente ação foi ajuizada em 17/07/2018, 

ou seja, antes do prazo prescricional. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. 

Segundo a Teoria da Asserção, o simples fato de a parte promovente ter 

imputado à parte promovida a prática de ato ilícito, independentemente da 

análise da tese de defesa e do conjunto fático probatório, é suficiente 

para a demonstração de seu interesse processual. Entender de forma 

contrária violaria frontalmente o Princípio ao Livre Acesso ao Poder 

Judiciário, ancorado no artigo 5º, inciso XXXV, da CRFB. Neste sentido: 

“(...) INTERESSE DE AGIR, LEGITIMIDADE E POSSIBILIDADE JURÍDICA DO 

PEDIDO. (...) 3. Deste modo, uma vez constatada a não-observância de 

tais regras básicas, surge o interesse-necessidade para a tutela 

pleiteada. Vale observar, ainda, que as condições da ação são vistas in 

satu assertionis ("Teoria da Asserção"), ou seja, conforme a narrativa 

feita pelo demandante, na petição inicial. Desse modo, o interesse 

processual exsurge da alegação do autor, realizada na inicial, o que, 

ademais, foi constatado posteriormente na instância ordinária. Tudo isso 

implica reconhecer a não-violação dos arts. 3º e 267, VI, do CPC. (...)” 

(STJ REsp 470.675/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 16.10.2007, DJ 29.10.2007 p. 201) Desta forma, em 

análise do caso concreto, nota-se que a simples alegação contida na 

inicial de que a parte promovida causou dano moral à parte promovente é 

suficiente para evidenciar o interesse processual. Portanto, não havendo 

razão a arguição preliminar de ausência de interesse processual, 

rejeita-se. DA JUSTIÇA GRATUITA Importa consignar, ainda, que o acesso 

à primeira instância dos juizados especiais, é gratuito, conforme 

assegurado pelo artigo 54 da Lei nº 9.099/95, ao passo que eventual 

peculiaridade sobre condições de arcar com custas e despesas, deverá 

ser formulada em segunda instância, caso haja prolação de recurso. DO 

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE Superadas as preliminares arguidas 

pela Ré, analisando o processo, verifico que se encontra maduro para 

julgamento, sendo desnecessária a produção de outras provas, como a 

própria audiência de instrução, uma vez que a relação contratual e o 

débito são provados basicamente por prova documental, razão pela qual 

passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização 

por Danos Morais proposta pelo Autor em desfavor do Réu, sob o 

fundamento de inclusão indevida nos órgãos de proteção ao crédito. 

Oportunizada a conciliação, as partes compareceram à audiência, mas 

optaram por prosseguir com a demanda. (id 15183190) DA RELAÇÃO DE 

CONSUMO – DA INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO No caso, é oportuno 

esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, nos termos do artigo 17º do CDC, razão pela qual devem 

ser aplicados ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do 

Consumidor, inclusive com relação ao ônus da prova, cuja inversão OPINO 

por se deferir nesta oportunidade, nos termos do artigo 6º, VIII, 

principalmente considerando que o Réu teria maior facilidade de 

comprovar o vínculo e a legitimidade da negativação. DA 

RESPONSABILIDADE CIVIL O ponto controvertido da contenda encontra 

fundamento em negativação supostamente indevida, no valor de R$ 

376,42 (trezentos e setenta e seis reais e quarenta e dois centavos), 

lançada em 16/01/2015. Importante consignar que o Autor nega ter vínculo 

jurídico com o Réu que subsidiasse a aludida negativação. Para que o Réu 

seja responsabilizado civilmente, faz-se necessário três requisitos: Ato 

ilícito, dano e nexo causal. Analisando os autos verifico que o Réu à 

contestação protocolada à id 15132919, não trouxe nenhum documento 

que comprovasse a constituição do débito inscrito nos órgãos de proteção 

ao crédito. Assim, não se reconhece eventual exercício regular de direito 

por parte do Réu, sequer atitudes transparentes na relação com o 

consumidor, demonstrando, portanto, flagrante falha na prestação de 

serviço. Comportamento que, por si só, fere a própria política nacional da 

relação de consumo, nos termos do artigo 4º do CDC. Consequentemente, 

verifica-se o ato ilícito do Réu, na negligência no lidar com o consumidor, 

seja por cobrar débitos sem demonstrar a origem, seja por negativar 

indevidamente o nome do Autor. E é exatamente nessas condutas que se 

concretiza a falha na prestação do serviço pelo Réu, que autoriza a 

responsabilidade objetiva do artigo 14 do CDC. E, nesse sentido, caberia 

ao Réu provar, nos termos do artigo 14, §3º do CDC, que não houve o 

dano relacionado ao serviço prestado, ou, ainda, culpa exclusiva do 

consumidor ou terceiro, o que não se vê no caso em comento, no qual o 

conjunto probatório que se firmou, faz com que se revista de 

verossimilhança a alegação do Autor, rendendo ensejo ao acolhimento da 

pretensão esboçada na peça inicial, vez que presente o nexo causal que 

une as condutas do Réu com os danos sofridos pela Autora, ou seja “o 

vínculo, a ligação ou relação de causa e efeito entre a conduta e o 

resultado.” (CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de responsabilidade civil. 

6. ed. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 71.) Assim, de fato, OPINO por 

reconhecer que houve falha na prestação do serviço pelo Réu ao permitir 

que terceiros firmassem contrato em nome do Autor, sem, contudo, 

propiciar-lhe a segurança necessária, e, ainda, não apresentando 

nenhuma conduta hábil a mitigar os danos causados, insistindo na 

cobrança dos débitos, e na negativação indevida do nome do Autor. 

Vê-se que, independentemente de fraude ou má-organização interna, a 

responsabilidade neste caso é objetiva e independe, para a respectiva 

responsabilização civil, da culpa do Réu, o qual deve assumir os riscos da 

atividade econômica que explora, não transferindo-a ao consumidor 

vulnerável, razão pela qual OPINO pela declaração de inexigibilidade do 

débito de R$ 376,42 (trezentos e setenta e seis reais e quarenta e dois 

centavos). Consequentemente, OPINO por condenar o Réu à abster-se de 

efetuar qualquer cobrança com os mesmos subsídios, sob pena de multa 

fixa, que OPINO por arbitrar em R$ 1.000,00 (um mil reais). A aludida multa 

passa a incidir a partir da demonstração inequívoca da cobrança e 

manutenção indevida da negativação posterior ao transito em julgado da 

presente. No que concerne aos danos morais, deve-se observar se há 

eventual incidência da Súmula 385 do STJ. Pois bem. Nesse peculiar, 

tem-se que a aludida Súmula entende como inexistente o dano moral, 

quando há negativação prévia à discutida. A dívida aqui questionada, no 

valor de R$ 376,42 (trezentos e setenta e seis reais e quarenta e dois 

centavos), lançada em 16/01/2015. De acordo com o extrato atualizado 

apresentado pelo Autor, há negativação de dívida mais antiga que recai 

sob o seu nome, mas sendo discutida judicialmente 

(1001633-89.2018.8.11.0010), assim não havendo incidência da súmula 

385 do STJ. Mas, pode, influenciar na quantificação do dano moral, mas 

não no seu afastamento. Nesse contexto, a cobrança e negativação 

indevida, é suficiente a ensejar a exacerbação dos sentimentos do homem 

médio, acarretando ao Réu a obrigação de indenizar a consumidora pelo 

abalo moral sofrido, o qual OPINO por reconhecê-lo na modalidade in re 

ipsa, consoante tem decidido a jurisprudência: RECURSO INOMINADO. 

CONSUMIDOR. BANCO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE 

INSCRIÇÃO INDEVIDA. ÔNUS DO DEMANDADO DE COMPROVAR A 

CONTRATAÇÃO REGULAR E EXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTA CORRENTE. 

INSCRIÇÃO INDEVIDA CONFIGURADA. DANO MORAL IN RE IPSA. 

QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. Competia ao requerido comprovar a 

origem e regularidade do débito que originou a inscrição do nome do autor 

em cadastro de restrição de crédito. Contudo, o contrato de abertura de 

conta corrente firmado não é suficiente a demonstrar a origem da dívida. 

Notadamente quando a efetiva movimentação da conta por parte do 
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consumidor não está demonstrada, não justificando a cobrança de tarifas, 

encargos e pacote de serviço. Assim, não demonstrada a regularidade do 

débito, se mostra indevida a inscrição da demandante no rol de 

inadimplentes. Assim, cabível a declaração de inexistência do débito. A 

inclusão indevida de nome em órgão de proteção ao crédito configura o 

dano moral in re ipsa, que prescinde de comprovação. Quantum 

indenizatório fixado em R$ 9.370,00 mantido, pois adequado ao parâmetro 

usual destas Turmas Recursais em casos análogos. Sentença mantida. 

RECURSO DESPROVIDO. (RAABE, Ana Cláudia Cachapuz Silva. Recurso 

inominado n. 71006823736. J. em 07 Jun. 2017. Disp. em www.tjrs.jus.br. 

Acesso em 04 Out. 2017.) Ora, há evidente violação da boa-fé contratual 

e indevida exposição da parte Autora a sentimentos como insegurança 

jurídica e revolta, ao ver seu nome exposto à negativação infundada, 

demonstrando o dano propriamente dito com a clara negligência do Réu, e 

sua falha na prestação do serviço, que atingiu a moral do Autor. DA 

QUANTIFICAÇÃO DO DANO MORAL No que tange à quantificação do dano 

moral, insta ressaltar que não há critérios legais e pré-estabelecidos para 

o seu arbitramento incumbindo ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, 

atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. Deve-se apurar um montante equilibrado que sirva como 

desestímulo para a repetição do fato danoso, e represente à vítima uma 

compensação financeira que, de alguma forma, amenize o seu sofrimento 

injustamente suportado, levando em consideração, dentre outros, a 

situação econômica das partes, a intensidade do sofrimento, a gravidade 

e grau de culpa do Réu, bem como as circunstâncias que envolveram os 

fatos, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a 

vítima e produza impacto bastante no causador do mal. Assim, sopesando 

os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda os critérios 

comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, e reputo justa e 

razoável a condenação do Réu ao pagamento da importância de R$ 

2.000,00 (dois mil reais), como medida de caráter pedagógico. Isso posto, 

após a análise dos fatos e documentações apresentadas: 1. OPINO pelo 

indeferimento das preliminares arguidas pela Ré. 2. No MÉRITO, OPINO por 

julgar PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados pelo Autor, 

nos termos do artigo 487, I do CPC/15, para reconhecer a relação de 

consumo entre as partes, e por DEFERIR a inversão do ônus da prova em 

seu favor, consoante artigo 6º, VIII do CDC. 3. OPINO pela declaração de 

inexigibilidade do título que originou o débito no valor de R$ 376,42 

(trezentos e setenta e seis reais e quarenta e dois centavos), lançada em 

16/01/2015. 4. OPINO por condenar o Réu a abster-se de efetuar qualquer 

cobrança com os mesmos subsídios, sob pena de multa fixa, que OPINO 

por arbitrar em R$ 1.000,00 (um mil reais). A aludida multa passa a incidir a 

partir da demonstração inequívoca da cobrança, após o transito em 

julgado da presente. 5. No que concerne aos danos morais, OPINO por 

reconhecê-los na modalidade in re ipsa, e por arbitrar um valor justo e 

razoável na proporção de R$ 2.000,00 (dois mil reais), como medida de 

caráter pedagógico, corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de 

juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem desde o evento 

danoso e a correção monetária a partir desta data. Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 

55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de 

Direito para apreciação e homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 

9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. 

E l l e n  A d r i a n e  S o u z a  C l e m e n t i n o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________ Vistos, 

etc. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de decisão elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), na forma do art. 40 

da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Preclusa a via recursal, arquive-se com as 

baixas necessárias. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000604-72.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEY BENITES KOYAMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NICIA DA ROSA HAAS OAB - MT5947-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSILEIDE ALVES DO NASCIMENTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000604-72.2016.8.11.0010. EXEQUENTE: SIRLEY BENITES KOYAMA 

EXECUTADO: ROSILEIDE ALVES DO NASCIMENTO Vistos. Dispensado 

relatório minucioso, conforme autorização do art. 38 da Lei 9.099/95. 

Observa-se que a presente execução tramita há razoável tempo sem 

sucesso, uma vez que não foram encontrados bens penhoráveis 

suficientes a saldar o débito exequendo, apesar das tentativas pelos 

meios disponíveis. Na verdade, a presente execução de título judicial 

tramita há mais de 10 (dez) anos. Apesar disto, todas as tentativas de 

penhora de bens da devedora restaram infrutíferas, o que demonstra que 

estes não possuem bens para quitar o débito. Impõe-se, portanto, a 

extinção da presente execução conforme as diretrizes dos Juizados 

Especiais Cíveis, mormente o dispositivo do §4º, art. 53, da Lei 9.099/95. 

Art. 53. A execução de título executivo extrajudicial, no valor de até 

quarenta salários mínimos, obedecerá ao disposto no Código de Processo 

Civil, com as modificações introduzidas por esta Lei. (...) § 4º Não 

encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor. 

ENUNCIADO 75 (Substitui o Enunciado 45) – A hipótese do § 4º, do 53, da 

Lei 9.099/1995, também se aplica às execuções de título judicial, 

entregando-se ao exequente, no caso, certidão do seu crédito, como título 

para futura execução, sem prejuízo da manutenção do nome do 

executado no Cartório Distribuidor (nova redação – XXI Encontro – 

Vitória/ES). Outrossim, intimada a se manifestar sobre o resultado negativo 

da última tentativa realizada nos autos, a parte exequente postulou pela 

retenção da CNH da devedora, ao fundamento de que "houve o 

exaurimento de todas as possibilidades de penhora", valendo de meio 

coercitivo contra a executada. Ocorre, que apesar da suspensão da 

Carteira de Habilitação não configurar restrição ao direito fundamental à 

liberdade de locomoção, conforme entendimento mais recente do e. STJ, 

encontrando, ainda, amparo no art. 805 do CPC como meio coercitivo 

contra o devedor civil, bem como em precedentes jurisprudenciais de 

alguns Tribunais do país, fato é, que a medida é inadequada para o fim 

colimado no caso, uma vez que atinge a pessoa do devedor e não seu 

patrimônio, não possuindo o condão de afastar a incidência do § 4º, do 

art. 53, da Lei 9.099/95. Portanto, conclui-se que os autos devem ser 

imediatamente extintos por inexistência de bens penhoráveis, devendo a 

parte exequente endereçar sua pretensão, se lhe aprouver, à Justiça 

Comum Estadual. Diante do exposto, JULGO EXTINTO o processo com 

fundamento no art. 53, § 4º, da Lei 9.099/95 em razão da inexistência de 

bens penhoráveis. Sem custas ou honorários advocatícios por serem 

incabíveis na sentença de primeiro grau (Lei 9.099/95, art. 55, primeira 

parte). DETERMINO a expedição da competente certidão de crédito. 

DEFIRO a expedição de certidão judicial de existência de dívida para fins 

de inscrição no Serviço de Proteção ao Crédito (SPC e SERASA), a teor 

do disposto no Enunciado nº 76 do FONAJE. Intimem-se.Após o trânsito 

em julgado, ao arquivo, com as baixas e anotações necessárias. 

Cumpra-se expedindo o necessário. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001065-10.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE MANSO DA LUZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CHRISTIAN MASSAYOSHI BENITES KOYAMA OAB - MT22108/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001065-10.2017.8.11.0010. EXEQUENTE: PAULO HENRIQUE MANSO DA 

LUZ EXECUTADO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. Dispensado o relatório, conforme permissão do 

artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Compulsando os autos, observa-se que as 

partes noticiam a realização de acordo, e, a teor do que dispõe o art. 139, 

inc. V, do CPC, cumpre ao magistrado promover, a qualquer tempo, a 
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autocomposição. Tendo em vista que as partes se compuseram, 

HOMOLOGO por sentença, para que opere seus jurídicos e legais efeitos, 

o acordo celebrado, e, em consequência, JULGO o processo COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 487, III, “b”, do CPC. Sejam 

canceladas audiências porventura designadas nos autos. Dê-se baixa em 

eventuais gravames. Sem custas ou despesas processuais (art. 54 da Lei 

9.099/95). Int. Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas e anotações necessárias. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos 

Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001620-90.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON CESAR ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO MASSARIOL CARDOSO OAB - MT22308/O (ADVOGADO(A))

JOSE NICEIO FIGUEIREDO CARDOSO OAB - MT3188/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001620-90.2018.8.11.0010. REQUERENTE: MILTON CESAR ALVES 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, etc. Dispensado 

o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. DA ANÁLISE DAS 

PRELIMINARES CONEXÃO. Com fulcro no artigo 55 do CPC, quando duas 

ou mais ações tiverem em comum o pedido ou a causa de pedir, 

consideram-se conexas e, consequentemente, devem tramitar de forma 

conjunta para que não haja risco de prolação de decisões conflitantes. 

Nestes casos, o registro ou a distribuição da petição inicial torna prevento 

o juízo, conforme dispõe o artigo 59, também do Código de Processo Civil. 

Partindo dessas premissas e em análise do caso concreto, verifica-se que 

não há conexão entre esta demanda e a ação 1001627-82.2018.8.11.0010 

distribuída por sorteio para este Juizado Especial Cível, pois embora as 

partes sejam as mesmas, a causa de pedir e o objeto não se confundem, 

eis que os contratos discutidos são distintos. Nesse sentido é o 

entendimento da Turma Recursal deste Estado: CONFLITO DE 

COMPETÊNCIA. COBRANÇAS INDEVIDAS ORIUNDAS DE CONTRATOS 

DIVERSOS. CONEXÃO. INOCORRÊNCIA. PROCEDÊNCIA DO CONFLITO 

NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. 1. Embora haja identidade das partes nas 

duas ações indenizatórias, os objetos das demandas são distintos, eis 

que possuem bases diversas (contratos distintos), não havendo óbice 

para que sejam julgadas em sentidos opostos, total ou parcialmente. 2. 

Conflito negativo de competência que se dá procedência para reconhecer 

a competência do Juízo Suscitado - Oitavo Juizado Especial Cível - para 

processar e julgar o feito. (Turma Recursal de Mato Grosso. Conflito de 

Competência 0022124-98.2017.811.0001. Relatora: Lamisse Roder Feguri 

Alves Corrêa. Data do Julgamento: 25/4/2017) CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA. CONEXÃO ENTRE AÇÕES. DEMANDAS QUE QUESTIONAM 

CONTRATOS DISTINTOS. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE. 1. 

Competência declinada pelo juízo do Sexto Juizado que entendeu haver 

conexão com a ação em trâmite no Segundo Juizado. 2. Conflito de 

competência suscitado pelo juízo do Segundo Juizado que argumentou a 

inexistência de conexão, uma vez que as negativações têm origem em 

contratos distintos. 3. Caracteriza-se a conexão quando há entre duas ou 

mais ações identidade do objeto ou da causa de pedir, impondo a reunião 

das ações para julgamento uno, evitando, assim, a prolação de decisões 

inconciliáveis. 4. Versando as ações sobre a legitimidade de débitos 

oriundos de contratos diferentes, ainda que relativos às mesmas partes, 

não se configura a conexão. 5. Conflito de competência admitido e julgado 

procedente. (Turma Recursal de Mato Grosso. Conflito de Competência 

0058888-25.2013.811.0001. Relator: Nelson Dorigatti. Data do Julgamento: 

7/6/2016) CONFLITO DE COMPETÊNCIA ENTRE JUIZADOS ESPECIAIS 

CÍVEIS - AÇÕES DE DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DO DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DIVERSIDADE DE RELAÇÃO 

JURÍDICA ENTRE AS PARTES - COMPETÊNCIA DO SEGUNDO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ PARA APRECIAR A 

DEMANDA - CONFLITO ACOLHIDO. Verificando que as reclamatórias 

cíveis distribuídas em duas unidades judiciárias distintas possuem 

diversidade de relação jurídica entre as partes litigantes, resta afastada a 

conexão de ações, devendo ser acolhido o conflito negativo de 

competência suscitado pelo Juízo do Quinto Juizado Especial Cível da 

Comarca de Cuiabá-MT. (Turma Recursal de Mato Grosso. Conflito de 

Competência 0068676-29.2014.811.0001. Relator: Sebastião de Arruda 

Almeida. Data do Julgamento: 28/8/2015) Diante disso, rejeito a arguição 

de conexão. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. Segundo a Teoria da 

Asserção, o simples fato de a parte promovente ter imputado à parte 

promovida a prática de ato ilícito, independentemente da análise da tese de 

defesa e do conjunto fático probatório, é suficiente para a demonstração 

de seu interesse processual. Entender de forma contrária violaria 

frontalmente o Princípio ao Livre Acesso ao Poder Judiciário, ancorado no 

artigo 5º, inciso XXXV, da CRFB. Neste sentido: “(...) INTERESSE DE AGIR, 

LEGITIMIDADE E POSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. (...) 3. Deste modo, 

uma vez constatada a não-observância de tais regras básicas, surge o 

interesse-necessidade para a tutela pleiteada. Vale observar, ainda, que 

as condições da ação são vistas in satu assertionis ("Teoria da 

Asserção"), ou seja, conforme a narrativa feita pelo demandante, na 

petição inicial. Desse modo, o interesse processual exsurge da alegação 

do autor, realizada na inicial, o que, ademais, foi constatado 

posteriormente na instância ordinária. Tudo isso implica reconhecer a 

não-violação dos arts. 3º e 267, VI, do CPC. (...)” (STJ REsp 470.675/SP, 

Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 

16.10.2007, DJ 29.10.2007 p. 201) Desta forma, em análise do caso 

concreto, nota-se que a simples alegação contida na inicial de que a parte 

promovida causou dano moral à parte promovente é suficiente para 

evidenciar o interesse processual. Portanto, não havendo razão a 

arguição preliminar de ausência de interesse processual, rejeita-se. DA 

JUSTIÇA GRATUITA Importa consignar, ainda, que o acesso à primeira 

instancia dos juizados especiais, é gratuito, conforme assegurado pelo 

artigo 54 da Lei nº 9.099/95, ao passo que eventual peculiaridade sobre 

condições de arcar com custas e despesas, deverá ser formulada em 

segunda instância, caso haja prolação de recurso. DO JULGAMENTO 

ANTECIPADO DA LIDE Superadas essas nuances, analisando o processo, 

verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a 

produção de outras provas, como a própria audiência de instrução, uma 

vez que a relação contratual e o débito são provados basicamente por 

prova documental, razão pela qual passo ao julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 355, I do NCPC. Trata-se de Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais proposta pelo 

Autor em desfavor do Réu, sob o fundamento de inclusão indevida nos 

órgãos de proteção ao crédito. Oportunizada a conciliação, as partes 

compareceram à audiência, mas optaram por prosseguir com a demanda. 

(id 15182491) DA RELAÇÃO DE CONSUMO – DA INVERSÃO DO ÔNUS 

PROBATÓRIO No caso, é oportuno esclarecer que a relação travada entre 

as partes é de natureza consumerista, nos termos do artigo 17º do CDC, 

razão pela qual devem ser aplicados ao caso os ditames contidos no 

Código de Defesa do Consumidor, inclusive com relação ao ônus da 

prova, cuja inversão OPINO por se deferir nesta oportunidade, nos termos 

do artigo 6º, VIII, principalmente considerando que o Réu teria maior 

facilidade de comprovar o vínculo e a legitimidade da negativação. DA 

RESPONSABILIDADE CIVIL O ponto controvertido da contenda encontra 

fundamento em negativação supostamente indevida, no valor de R$ 

256,40 (duzentos e cinquenta e seis reais e quarenta centavos), lançada 

em 10/10/2017. Importante consignar que o Autor nega ter vínculo jurídico 

com o Réu que subsidiasse a aludida negativação. Para que o Réu seja 

responsabilizado civilmente, faz-se necessário três requisitos: Ato ilícito, 

dano e nexo causal. Analisando os autos verifico que o Réu à 

contestação protocolada à id 15128965, não acostou aos autos o contrato 

propriamente dito, com a assinatura do Autor, sequer documentos que 

demonstrasse, especificamente, o débito aqui discutido. Assim, não se 

reconhece eventual exercício regular de direito por parte do Réu, sequer 

atitudes transparentes na relação com o consumidor, demonstrando, 

portanto, flagrante falha na prestação de serviço. Comportamento que, por 

si só, fere a própria política nacional da relação de consumo, nos termos 

do artigo 4º do CDC. Consequentemente, verifica-se o ato ilícito do Réu, na 

negligência no lidar com o consumidor, seja por cobrar débitos sem 

demonstrar a origem, não lhe propiciando a segurança que deveria ser 

precípua à relação bancária (o que seria um risco da atividade econômica 

que não poderia ser transferido à consumidora), seja por negativar 

indevidamente o nome do Autor. E é exatamente nessas condutas que se 
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concretiza a falha na prestação do serviço pelo Réu, que autoriza a 

responsabilidade objetiva do artigo 14 do CDC. E, nesse sentido, caberia 

ao Réu provar, nos termos do artigo 14, §3º do CDC, que não houve o 

dano relacionado ao serviço prestado, ou, ainda, culpa exclusiva do 

consumidor ou terceiro, o que não se vê no caso em comento, no qual o 

conjunto probatório que se firmou, faz com que se revista de 

verossimilhança a alegação do Autor, rendendo ensejo ao acolhimento da 

pretensão esboçada na peça inicial, vez que presente o nexo causal que 

une as condutas do Réu com os danos sofridos pela Autora, ou seja “o 

vínculo, a ligação ou relação de causa e efeito entre a conduta e o 

resultado.” (CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de responsabilidade civil. 

6. ed. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 71.) Assim, de fato, OPINO por 

reconhecer que houve falha na prestação do serviço pelo Réu ao permitir 

que terceiros firmassem contrato em nome do Autor, sem, contudo, 

propiciar-lhe a segurança necessária, e, ainda, não apresentando 

nenhuma conduta hábil a mitigar os danos causados, insistindo na 

cobrança dos débitos, e na negativação indevida do nome do Autor. 

Vê-se que, independentemente de fraude ou má-organização interna, a 

responsabilidade neste caso é objetiva e independe, para a respectiva 

responsabilização civil, da culpa do Réu, o qual deve assumir os riscos da 

atividade econômica que explora, não transferindo-a ao consumidor 

vulnerável, razão pela qual OPINO pela declaração de inexigibilidade do 

débito de R$ 256,40 (duzentos e cinquenta e seis reais e quarenta 

centavos). Consequentemente, OPINO por condenar o Réu à abster-se de 

efetuar qualquer cobrança com os mesmos subsídios, sob pena de multa 

fixa, que OPINO por arbitrar em R$ 1.000,00 (um mil reais). A aludida multa 

passa a incidir a partir da demonstração inequívoca da cobrança e 

manutenção indevida da negativação posterior ao transito em julgado da 

presente. No que concerne aos danos morais, o Réu suscita eventual 

incidência da Súmula 385 do STJ. Pois bem. Nesse peculiar, tem-se que a 

aludida Súmula entende como inexistente o dano moral, quando há 

negativação prévia à discutida. A dívida aqui questionada, no valor de R$ 

256,40 (duzentos e cinquenta e seis reais e quarenta centavos), lançada 

em 10/10/2017. De acordo com o extrato atualizado apresentado pelo 

Autor, há negativação de dívida mais antiga que recai sob o seu nome, 

mas sendo discutida judicialmente (1001627-82.2018.8.11.0010), assim 

não havendo incidência da súmula 385 do STJ. Mas, pode, influenciar na 

quantificação do dano moral, mas não no seu afastamento. Nesse 

contexto, a cobrança e negativação indevida, é suficiente a ensejar a 

exacerbação dos sentimentos do homem médio, acarretando ao Réu a 

obrigação de indenizar a consumidora pelo abalo moral sofrido, o qual 

OPINO por reconhecê-lo na modalidade in re ipsa, consoante tem decidido 

a jurisprudência: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. BANCO. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA. ÔNUS DO 

DEMANDADO DE COMPROVAR A CONTRATAÇÃO REGULAR E 

EXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTA CORRENTE. INSCRIÇÃO INDEVIDA 

CONFIGURADA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO 

MANTIDO. Competia ao requerido comprovar a origem e regularidade do 

débito que originou a inscrição do nome do autor em cadastro de restrição 

de crédito. Contudo, o contrato de abertura de conta corrente firmado não 

é suficiente a demonstrar a origem da dívida. Notadamente quando a 

efetiva movimentação da conta por parte do consumidor não está 

demonstrada, não justificando a cobrança de tarifas, encargos e pacote 

de serviço. Assim, não demonstrada a regularidade do débito, se mostra 

indevida a inscrição da demandante no rol de inadimplentes. Assim, 

cabível a declaração de inexistência do débito. A inclusão indevida de 

nome em órgão de proteção ao crédito configura o dano moral in re ipsa, 

que prescinde de comprovação. Quantum indenizatório fixado em R$ 

9.370,00 mantido, pois adequado ao parâmetro usual destas Turmas 

Recursais em casos análogos. Sentença mantida. RECURSO 

DESPROVIDO. (RAABE, Ana Cláudia Cachapuz Silva. Recurso inominado 

n. 71006823736. J. em 07 Jun. 2017. Disp. em www.tjrs.jus.br. Acesso 

em 04 Out. 2017.) Ora, há evidente violação da boa-fé contratual e 

indevida exposição da parte Autora a sentimentos como insegurança 

jurídica e revolta, ao ver seu nome exposto à negativação infundada, 

demonstrando o dano propriamente dito com a clara negligência do Réu, e 

sua falha na prestação do serviço, que atingiu a moral do Autor. DA 

QUANTIFICAÇÃO DO DANO MORAL No que tange à quantificação do dano 

moral, insta ressaltar que não há critérios legais e pré-estabelecidos para 

o seu arbitramento incumbindo ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, 

atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. Deve-se apurar um montante equilibrado que sirva como 

desestímulo para a repetição do fato danoso, e represente à vítima uma 

compensação financeira que, de alguma forma, amenize o seu sofrimento 

injustamente suportado, levando em consideração, dentre outros, a 

situação econômica das partes, a intensidade do sofrimento, a gravidade 

e grau de culpa do Réu, bem como as circunstâncias que envolveram os 

fatos, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a 

vítima e produza impacto bastante no causador do mal. Assim, sopesando 

os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda os critérios 

comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, e reputo justa e 

razoável a condenação do Réu ao pagamento da importância de R$ 

2.000,00 (dois mil reais), como medida de caráter pedagógico. Isso posto, 

após a análise dos fatos e documentações apresentadas: 1. OPINO por 

indeferir as preliminares arguidas pela Ré. 2. No MÉRITO, OPINO por julgar 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados pelo Autor, nos 

termos do artigo 487, I do CPC/15, para reconhecer a relação de consumo 

entre as partes, e por DEFERIR a inversão do ônus da prova em seu favor, 

consoante artigo 6º, VIII do CDC. 3. OPINO pela declaração de 

inexigibilidade do título que originou o débito no valor de R$ 256,40 

(duzentos e cinquenta e seis reais e quarenta centavos). 4. OPINO por 

condenar o Réu a abster-se de efetuar qualquer cobrança com os 

mesmos subsídios, sob pena de multa fixa, que OPINO por arbitrar em R$ 

1.000,00 (um mil reais). A aludida multa passa a incidir a partir da 

demonstração inequívoca da cobrança, após o transito em julgado da 

presente. 5. No que concerne aos danos morais, OPINO por 

reconhecê-los na modalidade in re ipsa, e por arbitrar um valor justo e 

razoável na proporção de R$ 2.000,00 (dois mil reais), como medida de 

caráter pedagógico, corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de 

juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem desde o evento 

danoso e a correção monetária a partir desta data. Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 

55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração da Excelentíssimo Juiz de 

Direito para apreciação e homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 

9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. 

E l l e n  A d r i a n e  S o u z a  C l e m e n t i n o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________ Vistos, 

etc. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de decisão elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), na forma do art. 40 

da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Preclusa a via recursal, arquive-se com as 

baixas necessárias. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001538-59.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO ALVES DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001538-59.2018.8.11.0010. REQUERENTE: CICERO ALVES DE 

CARVALHO REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. VISTOS, ETC... 

DISPENSADO O RELATORIO DECIDO As sentenças nos Juizados 

Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38 da Lei n° 

9.099/95 c.c art. 1.046, § 2º e § 4º, do CPC c.c Enunciados nº 161 e 162 

do FONAJE. Desta forma, atrelado às orientações supra, passo a proferir 

a sentença. OPINO pela HOMOLOGAÇÃO do pedido de desistência da 

reclamação formulado pela reclamante em petição de movimentação Id nº. 

15126830, para os fins do artigo 200, parágrafo único do Código de 

Processo Civil de 2015. Considerando que nos termos do enunciado 90 do 

FONAJE “a desistência da autora, mesmo sem a anuência do réu já citado, 

implicará na extinção do processo sem julgamento do mérito, ainda que tal 

ato se dê em audiência de instrução e julgamento”, OPINO pela EXTINÇÃO 

da presente reclamação SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento 

no artigo 485, VIII do Código de Processo Civil de 2015, promovendo, 

desde já, o seu imediato arquivamento. Submeto o presente PROJETO DE 
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SENTENÇA à apreciação do Senhor Juiz de Direito do Juizado Especial, 

para fins de homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. 

J a q u e l i n e  S a n t o s  D a m a c e n o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________ Vistos, 

etc. Conforme autoriza o art. 40 da Lei nº 9.099/95, antes de apreciar o 

projeto de sentença apresentado pela r. Juíza leiga, determino a intimação 

da parte reclamada a se manifestar, caso queira e no prazo de cinco dias, 

sobre o pedido de desistência. Decorrido o prazo sem resposta, tornem 

conclusos para homologação da minuta. De outro modo, caso a reclamada 

manifeste discordância à desistência, determino, desde já, sejam as 

partes intimadas a manifestar interesse na produção de outras provas, 

justificando sua necessidade no prazo de cinco dias, sobe pena de 

indeferimento, mormente a oral em audiência, para averiguar a veracidade 

da assinatura nos documentos que acompanham a contestação. 

Intimem-se. Preclusa a via recursal, arquive-se com as baixas 

necessárias. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001541-14.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEMILDO LOPES DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001541-14.2018.8.11.0010. REQUERENTE: JOSEMILDO LOPES DE LIMA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. VISTOS, ETC. Dispensado o 

relatório. Decido. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos 

limites traçados no art. 2º e art. 38 da Lei n° 9.099/95 c/c art. 1.046, § 2º e 

§ 4º, do CPC c/c Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Desta forma, 

atrelado às orientações supra, passo a proferir a sentença. Atendendo 

aos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao 

julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação 

probatória. A relação de consumo restou caracterizada, nos termos dos 

artigos 2º e 3º, ambos da Lei nº 8.078/90, razão pela qual inverto o ônus 

da prova. Para balizar o direito da demanda, deve o julgador se valer do 

disposto nos artigos 5º e 6º da Lei 9.099/95, in verbis: Art. 5º - O Juiz 

dirigirá o processo com liberdade para determinar as provas a serem 

produzidas, para apreciá-las e para dar especial valor às regras de 

experiência comum ou técnica. Art. 6º - O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da 

lei e às exigências do bem comum. DO MÉRITO Da análise dos documentos 

acostados na exordial permite constatar que o registro dos dados da parte 

autora com referência a negativação em apreço nos órgãos de proteção 

ao crédito se deu por solicitação da requerida, cuja origem o reclamante 

alega desconhecer, haja vista que afirma jamais ter utilizado serviços ou 

que tivesse qualquer relação comercial com a requerida que viesse a 

justificar a restrição em apreço. A Reclamada na contestação alegou a 

regularidade do débito negativado, requerendo ao final pela improcedência 

da Reclamação. Sendo assim, a reclamada não logrou comprovar a 

solicitação ou utilização do serviço oferecido, pois, não foram juntados 

aos autos nenhum documento para a comprovação da contratação, em 

especial o contrato. Desta feita, a Reclamada não apresentou provas 

aptas a comprovar a validade e legalidade da contratação de seus 

serviços e da cobrança dos débitos negativados, não tendo se 

desincumbido do ônus probatório que lhe competia, seja por força do art. 

373, II do CPC/2015, seja pela inversão do ônus da prova concedida em 

favor do consumidor resta cabível, pois, A DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO 

NEGATIVADO. No que concerne à reparação do dano, incide a 

responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do Consumidor preceitua 

em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Cumpre à prestadora de serviços agir com a 

diligência necessária a impedir fraudes que possam acarretar prejuízo aos 

seus clientes. Não há dúvida de que a conduta da parte requerida 

provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para 

caracterizar o dano moral, uma vez que a requerente teve o crédito 

abalado. Por outro lado, melhor sorte não socorre ao reclamante no que 

tange à ocorrência de danos morais no presente caso, tendo em vista que 

o extrato de negativação juntado pelo Reclamante, demonstra a existência 

de outras negativações. O novo posicionamento do STJ, ao qual venho me 

filiando, é no sentido de afastar a presunção de dano moral quando 

suportado por pessoa que já tem seu nome regularmente inscrito no rol de 

inadimplentes. Para que houvesse configuração do dano moral, no caso, 

deveria o reclamante ter provado que a inclusão de seu nome nos 

cadastros de inadimplentes foi irregular ou, ainda, no curto período após a 

ciência da credora em que a restrição foi mantida, efetivamente ocorreram 

danos ao seu nome ou crédito. A propósito, o que não se presume, à 

espécie, diante das peculiaridades do caso. Nesse sentido é a 

jurisprudência: DANO MORAL - Banco de dados - Preexistência de 

anotação - Presunção de dano moral afastado - Súmula 385 do STJ - 

Pedido indenizatório improcedente - Recurso desprovido. 

(2230530820098260100 SP 0223053-08.2009.8.26.0100, Relator: Melo 

Colombi, Data de Julgamento: 23/02/2011, 14ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 04/03/2011). No presente caso, não cabe indenização 

por dano moral em caso de anotação irregular em cadastro de proteção ao 

crédito quando existente outra anotação preexistente. Posto isso, com 

fundamento no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil de 

2015, no MÉRITO OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos 

formulados pela Reclamante em desfavor da Reclamada, apenas para 

DECLARAR a inexistência do débito discutido neste feito. Sem danos 

morais. Oficie-se o órgão de proteção ao crédito a fim de retirar o nome do 

autor nos órgãos que procedeu a inclusão referente a dívida em questão. 

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas 

entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e 

nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. 

Submeto o presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do Senhor Juiz 

de Direito do Juizado Especial para fins de homologação, de acordo com o 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Jaqueline Santos Damaceno Juíza Leiga 

____________________________________________________ Vistos, 

etc. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de decisão elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), na forma do art. 40 

da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Preclusa a via recursal, arquive-se com as 

baixas necessárias. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Comarca de Juara

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 93304 Nr: 3322-98.2017.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MCA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CBS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418, Veronica Estefani de Almeida - OAB:22868/O

 Vistos etc. Ante a ausência justificada do Promotor de Justiça sob o 

Ofício nº 152/2018/PJ Cível/Juara. Declaro encerrada a instrução. 

Concedo a requerente o direito de visita de Izamara Andrade Barbosa em 

finais de semanas alternados buscando-a na escola na sexta-feira no 

período vespertino permanecendo até segunda-feira com entrega na 

escola. Abra-se vista dos autos para as parte para apresentação de 

alegações finais no prazo legal. Dê-se vista dos autos ao Ministério 

Público. Após venham os autos conclusos para sentença. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 63815 Nr: 1197-65.2014.811.0018

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Folozino Alves de Souza Neto
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação para concessão de aposentadoria rural por idade 

promovida por Folosino Alves Souza Neto em face do INSS- Instituto 

Nacional de Seguro Social, ao qual foi julgado procedente (fls.123/124, 

havendo pleito de cumprimento de sentença (fls.128/133)

Instada a se manifestar acerca do cumprimento de sentença, a autarquia 

não apresentou os valores que entende serem devidos ante o alegado 

excesso de execução (fls.142/144), motivo pelo qual, determino sua 

intimação para que faça no prazo legal, bem como para que se manifeste 

quando ao alegado às fls. 150/153.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 37101 Nr: 1269-91.2010.811.0018

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Ana Martins Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Pryscilla Barbosa Silva Rocha - OAB:37.929-PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Pereira Machado - 

OAB:1526582-Procura

 Vistos, etc.

Trata-se de ação para concessão de aposentadoria rural por idade 

promovida por Folosino Alves Souza Neto em face do INSS- Instituto 

Nacional de Seguro Social, havendo cumprimento de sentença às 

fls.133/136.

Ante o alegado pelo exequente às fls.152/154, nos termos do art.10 do 

Código de Processo Civil, diga o INSS no prazo legal.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 79186 Nr: 1638-75.2016.811.0018

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juliana Luiza dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Robson Gomes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISMAILI DE OLIVEIRA 

DONASSAN - OAB:16045

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE RODRIGO SCHNEIDER - 

OAB:7824

 Vistos etc. Homologo a desistência de prova oral. Declaro encerrada a 

instrução. Dê-se vista dos autos a parte requerente para apresentação de 

memoriais finais e após ao requerido no prazo legal. Após, venham os 

autos conclusos para sentença. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 150 Nr: 60-78.1996.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Genesio Felix Moreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José dos Santos Neto - 

OAB:3.677-A, Silviana Milene dos Santos - OAB:MT/8805

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BOSCO COSTA 

SOARES DA SILVA - OAB:4.018-MT

 Vistos etc.

Ante o pedido de habilitação às fls. 271/272, formula pelo herdeiro da 

parte requerente, nos termos do art. 690, do CPC/2015, CITE-SE o 

requerido, para se pronunciar em 5 (cinco) dias.

Após, com ou sem manifestação, certifique-se e CONCLUSOS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 35396 Nr: 2955-55.2009.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Mariano

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernanda Vilela Zagatto - 

OAB:1553487

 Ante o exposto, acolho em parte a impugnação ao cumprimento de 

sentença para HOMOLOGAR o cálculo de fls.179/180 quanto às parcelas 

pretéritas e honorários advocatícios e reconhecer como devido o título de 

multa-diária pelo atraso na implantação do benefício a quantia de R$ 

9.706,55 (nove mil setecentos e seis reais com cinquenta e cinco 

centavos).Decorrido o prazo recursal, expeça RPV para 

pagamento.Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 72053 Nr: 2270-38.2015.811.0018

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lilda Pereira de França, José dos Santos Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Batista de Aguiar Filho - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose dos Santos Neto - 

OAB:63477

 Vistos etc.

Analisando os autos, observo que foram expedidos 2 (dois) RPVS, eis 

que somente é devido a parte embargada o valor de fls. 38 referente aos 

honorários sucumbenciais .

Assim, nos termos da certidão de fls. 56, oficie-se o Tribunal Regional 

Federal para estar cancelando o RPV de fls. 41.

Diante da petição às fls. 59, DETERMINO a EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ 

JUDICIAL em favor da exequente, a quantia disponível às fls. 42, devendo 

o montante ser transferido para a conta bancaria: Banco do Bradesco 

S/A; Agência n. 0667-0; Conta Corrente nº 5825-4; Titularidade José dos 

santos Neto; CPF nº 492.812.758-72.

Uma vez expedido o alvará, INTIME-SE a parte pessoalmente desta 

decisão.

Serve a presente como Mandado/Ofício.

Após, arquive-se com as cautelas legais.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 74924 Nr: 3632-75.2015.811.0018

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Ernestina Macanhan de Almeida Marques

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carrasco e Silva - ME, Fernando Alves da 

Silva, Jezyka Andrea Tonhon Carrasco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ghyslen Robson Lehnen - 

OAB:, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/MT

 Vistos, etc.

Trata-se de cumprimento de sentença. Portanto, promovam-se as devidas 

anotações, comunicando o Cartório Distribuidor.

Intime-se o executado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o 

valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, 

acrescido de custas, se houver.

Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no 

art. 523 do NCPC sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, 

a presente, nos próprios autos, sua impugnação.

Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do NCPC, o 

débito será acrescido de multa de dez por cento (10%) e, também, de 

honorários de advogado de dez por cento (10%).

 Em caso de pagamento parcial a multa e honorários recairá somente 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103873/12/2018 Página 600 de 948



sobre o saldo remanescente (art. 523, § 2º do NCPC).

 Transcorrido o prazo sem pagamento voluntário ou impugnação, intime-se 

a parte para apresentar valor atualizado do débito, para eventual análise 

de penhora on line.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 76380 Nr: 439-18.2016.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ereonisia Ribeiro da Silva Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carrasco e Silva Ltda-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ghyslen Robson Lehnen - 

OAB:15.312/MT, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/MT

 Ante todo o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido formulado 

pelo autor para declarar rescindido o contrato entre a parte requerente e a 

requerida condenando ao pagamento de R$ 1.788,00 ( um mil setecentos e 

oitenta e oito reais) a título danos materiais, com juros de 1% a. m. desde a 

citação e correção monetária pelo INPC desde a data do 

desembolso.Condena, ainda, os réus ao pagamento de R$ 1.000,00 (um 

mil reais), a título de dano moral, incidindo os juros moratórios a partir da 

citação (04/04/2017) no percentual de 1% (um por cento), e correção 

monetária a partir da data do arbitramento, conforme Súmula 362 do STJ, 

atualizada pelo INPC, por tratar-se de relação contratual.Deixo de 

condenar o réu referente na devolução dos valores, uma vez que já foram 

compensados. Assim, extingo o presente feito com resolução de mérito, 

nos termos do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.Condeno, 

ainda, o requerido no pagamento das custas processuais, bem como em 

honorários advocatícios, no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor 

da condenação, com fulcro no art. 85, § 2º, do CPC. Com o trânsito em 

julgado, caso o devedor não efetue o pagamento, no prazo de 15 (quinze) 

dias, incidirá sobre o valor da condenação, multa de 10% (dez por cento), 

nos termos do artigo 523, caput, do Código de Processo Civil e, a 

requerimento do credor e observado o disposto no artigo 798, inciso I, “b”, 

do mesmo codex, expedir-se-á mandado de penhora e avaliação.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 76380 Nr: 439-18.2016.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ereonisia Ribeiro da Silva Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carrasco e Silva Ltda-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ghyslen Robson Lehnen - 

OAB:15.312/MT, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/MT

 Vistos em correição.

Preenchidos os requisitos legais (NCPC, art.319), recebo a petição inicial.

Defiro o pedido de justiça gratuita, eis que neste momento preenchem os 

requisitos autorizadores (art. 99, e parágrafos do NCPC). A concessão da 

gratuidade da justiça não impede que a parte contrária possa fazer a 

prova no sentido oposto, isto é, oferecendo impugnação instruída com os 

elementos hábeis ao convencimento do Magistrado.

Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a 

análise da conveniência da audiência de conciliação. (NCPC, art. 139, VI e 

Enunciado n. 35 da ENFAM).

Indefiro o pedido quanto à distribuição por dependência dos autos de nº 

62284, tendo em vista que o feito encontra-se remetido ao Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso.

Cite-se e intime-se a parte Ré para contestar o feito no prazo de 15 

(quinze) dias úteis (NCPC, art. 335), advertindo-a que a ausência de 

contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática 

apresentada na petição inicial (NCPC, art. 344).

Decorrido o prazo de defesa, com ou sem contestação, abra-se vista à 

parte adversa para manifestação, por 15 (quinze) dias.

Determino a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inc. VIII do 

C.D.C, sendo que este Magistrado utilizará a Teoria Dinâmica de 

Distribuição do Ônus da Prova.

Expeça-se o necessário.

INTIMEM-SE e CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 938 Nr: 84-72.1997.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS E. PRADO RUIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Carlos Carassa - 

OAB:4223-B

 Vistos etc.Afere-se dos autos que o executado não foi intimado da hasta 

pública, bem como que o cônjuge não fora intimado da penhora, avaliação 

e hasta pública, motivo pelo qual suspendo a hasta designada para o dia 

29/11/2018, até a sua regularização, sob pena de nulidade.Nomeio 

novamente a leiloeira oficial CIRLEI FREITAS BALBINO DA SILVA, LUIZ 

BALBINO DA SILVA leiloeiro rural inscrito na Famato sob o n. 66/2013 e 

JOABE BALBINO DA SILVA inscrito na Jucemta sob o n. 29 e inscrito na 

Famato sob o n. 67/2013, com captação de lances através do sítio 

eletrônico: www.balbinoleiloes.com.br, fone 0800-707-9272. Intime-se os 

Leiloeiros nomeados, remetendo as peças processuais necessárias à 

confecção da minuta de edital de leilão, sobretudo: capa dos autos, 

petição inicial, auto de penhora ou arrecadação, laudo de avaliação, 

despacho que determinou a alienação, dados do credor hipotecário, 

terceiro interessado (se houver), em caso de bem imóvel cópia da 

matrícula (RGI) e outras informações que se fizerem necessárias e 

indispensáveis ao ato inclusive intimar as partes e interessados por meio 

de diário da justiça quanto a data e horário do público leilão, observando o 

prazo, que não poderá ser inferior a 5 dias de antecedência 

deste.Valendo este despacho como ofício, autorizo os leiloeiros e seus 

prepostos, devidamente identificados, a providenciar o cadastro e 

agendamento, via internet ou telefone, dos interessados em vistoriar o(s) 

bem(ns) penhorado, cabendo ao(s) responsável(is) pela guarda autorizar 

o ingresso dos interessados, em caso de resistência poderá ser solicitado 

inclusive apoio policial, desde já autorizado, designando-se datas para as 

visitas, além de providenciar fotografias do(s) bem(ns) para inseri-lo(s) 

em seu portal, a fim de que os licitantes tenham pleno conhecimento das 

características do bem(ns), que serão vendidos no estado em que se 

encontram, em caso de bem imóvel poderá ser afixadas faixas, placas ou 

outdoor no local para dar ampla divulgação sobre a venda do bem em 

leilão judicial.Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 66607 Nr: 3437-27.2014.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ricardo Garcia dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carrasco e Silva - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ghyslen Robson Lehnen - 

OAB:15.312/MT, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/MT

 Certifico e dou fé, que a R.Sentença Transitou em julgado em 13/09/2018, 

sem manifestação das partes. Ante o exposto, promovo o presente feito 

ao DJE para proceder a intimação da parte autora, requererndo o que de 

diretio no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70366 Nr: 1439-87.2015.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Mantoan de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleuza Pedrozo de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO PALOMARES 

MAIOLINO DE MENDONÇA - OAB:14961

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe de Oliveira 
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Alexandrino - OAB:18.182-A, Rejanne Ciliato Coutinho - 

OAB:20320/O

 Proceder a intimação da requerida para especificar as provas que ainda 

pretendam produzir, justificando sua pertinência, sob pena de preclusão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 66615 Nr: 3445-04.2014.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Orlando José da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carrasco e Silva - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ghyslen Robson Lehnen - 

OAB:15.312/MT, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/MT

 Certifico e dou fé, que a R.Sentença Transitou em julgado em 13/09/2018, 

sem manifestação das partes. Ante o exposto, promovo o presente feito 

ao DJE para proceder a intimação da parte autora, requererndo o que de 

diretio no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63090 Nr: 531-64.2014.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mendanha Construtora Ltda-ME, Lázaro Mendanha 

Cardoso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Concrenovo Concreto Campo Novo Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:MT/16164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Raphael Neves Costa - 

OAB:MS/12411-A

 Intimar o patrono da parte autora acerca da Juntada de Petição da 

empresa nomeada Real Brasil de folhas 193/195, para querendo, 

manifestar-se a respeito no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62816 Nr: 267-47.2014.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Divo Romeu Kettermann, Simone Cristiani Teixeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil/Juara, Mastercard Brasil S/C 

Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ghyslen Robson Lehnen - 

OAB:15.312/MT, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A-MT, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:14258

 Proceder a initmação da parte autora para provdenciar o recolhimento da 

diligência junto ao site do TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62228 Nr: 4848-42.2013.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos Candido

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A-MT, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono da parte autora acerca da Juntada de Mandado de 

Citação de folhas 151/152 - cuja certidão restou-se negativa para a 

citação da parte executada -, para querendo manifestar-se a respeito no 

prazo legal.

NO MESMO ATO, intimo a parte autora para que efetue o recolhimento de 

diligência da Oficiala no valor de R$ 109,00 (cento e nove reais), conforme 

sua certidão de folha 152.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 38491 Nr: 2515-25.2010.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Santana Pereira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcio Teixeira da Fonseca - 

OAB:MT/8393-A, Silviana Milene dos Santos - OAB:MT/8805, Simoni 

Bergamaschi da Fonseca - OAB:MT/5810O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono da parte autora acerca da Juntada de Mandado de 

Intimação de folhas 209/210, para querendo, manifestar-se a respeito no 

prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 12352 Nr: 1168-64.2004.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osmar Aparecido Guideli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT, Jonatas Batista - OAB:25612 SC, Luis Flávio 

Marins - OAB:20055/PR, VALDEMIRO ADAUTO DE SOUZA - OAB:21728

 Proceder com a intimação das partes acerca da r. Sentença de 

22/10/2018 de fls.1915.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71866 Nr: 2155-17.2015.811.0018

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adori Machado Bittencourt

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dilson Ferreira Pedrosa Filho - 

OAB:Matr. 0858878

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:MT/16164

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LINDAMIR MACEDO 

DE PAIVA, para devolução dos autos nº 2155-17.2015.811.0018, 

Protocolo 71866, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70589 Nr: 1556-78.2015.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Noeli Ribeiro Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jezyka Andrea Tonhon Carrasco, Carrasco e 

Silva Ltda-ME, Fernando Alves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Junior Gonçalves - 

OAB:MT/8787-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ghyslen Robson Lehnen - 

OAB:15.312/MT, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/MT

 Certifico e dou fé, que a R.Sentença Transitou em julgado em 18/06/2018, 

sem manifestação das partes. Ante o exposto, impulsiono ao DJE para 

proceder a intimação da parte autora, requerendo o que de diretio no 

prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 58633 Nr: 1123-45.2013.811.0018

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Miguel Angelo Mantovani

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano de Ávila Furiati - 

OAB:Mat.1903329-1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Balbino da Silva - 
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OAB:MT/3063-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LINDAMIR MACEDO 

DE PAIVA, para devolução dos autos nº 1123-45.2013.811.0018, 

Protocolo 58633, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 111118 Nr: 3455-09.2018.811.0018

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESM, ESM, EdEMRESMB, ESM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edésio José Segala - 

OAB:11357

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono do autor, da juntada. Ref: 28

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 37042 Nr: 1210-06.2010.811.0018

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gabriel Ré Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Patrícia Quessada Milan - 

OAB:7131/MT, vera - OAB:

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento Nº 31/2016 – CGJ fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

553,62 (Quinhentos e Cinquenta e Três Reais e Sessenta e Dois 

Centavos) que foi condenado na r. sentença. Este valor deverá ser de 

forma separada, sendo o valor das custas, R$ 413,40 (Quatrocentos e 

Treze Reais e Quarenta Centavos) e valor das taxas R$ 140,22 (Cento e 

Quarenta Reais e Vinte e Dois Centavos ). Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIA ONLINE – 

PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes). Clicar no tipo de receita (custas) preencher o valor e o 

mesmo procedimento com a taxa e mandar gerar guia. Após a efetivação 

do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do 

Fórum.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 10342 Nr: 1696-35.2003.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Leonice dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ana Quitéria de Luca, Claudio de Luca 

Bressan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Élcio Lima do Prado - 

OAB:4.757/MT, Silvio Luiz de Oliveira - OAB:3546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento Nº 31/2016 – CGJ fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

5.753,04 (Cinco Mil e Setecentos e Cinquenta e Três Reais e Quatro 

Centavos) que foi condenado na r. sentença. Este valor deverá ser de 

forma separada, sendo o valor das custas, R$ 2.876,52 (Dois Mil e 

Oitocentos e Setenta e Seis Reais e Cinquenta e Dois Centavos) e valor 

das taxas R$ 2.876,52 (Dois Mil e Oitocentos e Setenta e Seis Reais e 

Cinquenta e Dois Centavos). Fica cientificado de que poderá acessar o 

site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIA ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes). 

Clicar no tipo de receita (custas) preencher o valor e o mesmo 

procedimento com a taxa e mandar gerar guia. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do 

Fórum.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 10341 Nr: 1695-50.2003.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sonia Regina Guazi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ana Quitéria de Luca, Claudio de Luca 

Bressan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Élcio Lima do Prado - 

OAB:4.757/MT, Silvio Luiz de Oliveira - OAB:3546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT, Jorge Balbino da Silva - OAB:MT/3063-A

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento Nº 31/2016 – CGJ fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

2.219,74 (Dois Mil e Duzentos e Dezenove Reais e Setenta e Quatro 

Centavos) que foi condenado na r. sentença. Este valor deverá ser de 

forma separada, sendo o valor das custas, R$ 1.109,87 (Um Mil e Cento e 

Nove Reais e Oitenta e Sete Centavos) e valor das taxas R$ 1.109,87 (Um 

Mil e Cento e Nove Reais e Oitenta e Sete Centavos). Fica cientificado de 

que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIA 

ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais 

ou Remanescentes). Clicar no tipo de receita (custas) preencher o valor e 

o mesmo procedimento com a taxa e mandar gerar guia. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo 

Geral do Fórum.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39132 Nr: 3153-58.2010.811.0018

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luana Maira Soares de Melo Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arthur Olimpio dos Santos Sobrinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ariane Gomes Pavezi - 

OAB:14305, Fabrício Torbay Gorayeb - OAB:6351, Fernando Torbay 

Gorayeb - OAB:7361/MT, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ariane Gomes Pavezi - 

OAB:14305, Diogo Cesar Fernandes - OAB:11801, Fabrício Torbay 

Gorayeb - OAB:6351, Fernando Torbay Gorayeb - OAB:7361/MT

 Intimar o patrono da parte autora para efetuar o depósito de diligência do 

(a) oficial (a) de justiça junto ao site do Tribunal de Justiça do Estado de 

mato Grosso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65755 Nr: 2863-04.2014.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Dezane Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carrasco e Silva - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lindamir Macedo de Paiva - 

OAB:MT/16164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GHYSLEN ROBSON LEHNEN - 

OAB:15312O, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/MT

 Considerando o decurso do prazo de 06(seis meses) requerido pelo 

autor, impulsiono ao DJE para intimá-lo, requerendo o que de direito no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 71665 Nr: 2063-39.2015.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdemar Tromboni

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 
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OAB:MT/3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:MT/16164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc. Acolho o requerimento da parte autora e redesigno a 

audiência para o dia 27/02/2019 às 14h00min cujo rol de testemunhas 

deverá ser apresentado em até 15(quinze) dias e as testemunhas 

intimadas pelo requerente. Saem os presentes intimados. Intime-se o 

Requerido. Cumpra-se.

2ª Vara

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 99689 Nr: 6512-69.2017.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elena Vanali Lourenço

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucia da Silva Lourenço

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Douglas Marcelino Fracarolli - 

OAB:24914/O, Eliane Fuhr - OAB:19109/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 10 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ELENA VANALI LOURENÇO, Cpf: 

50361031149, Rg: 805.038, Filiação: Augusto Vanali e Jandira Ferreira 

Vanali, data de nascimento: 04/10/1954, brasileiro(a), natural de 

Rolandia-PR, viuvo(a), do lar/ aposentada, Telefone 96210099 e 

atualmente em local incerto e não sabido LUCIA DA SILVA LOURENÇO, 

Cpf: 94165211168, Rg: 1417050-7, Filiação: Elena Vanali Lourenço e 

Pedro Lourenço, data de nascimento: 09/04/1981, brasileiro(a), natural de 

Juara-MT, casado(a), técnica adm. educacional, Telefone (66) 9695-9877. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: O levantamento da interdição de ELENA VANALI LOURENÇO, 

haja vista sua capacidade de exercer os atos da vida civil.

Resumo da Inicial: A Requerente, pois, se submeteu a intenso tratamento 

médico e psíquico e encontra-se, totalmente recuperada da depressão 

que lhe assolava, encontrando-se em plena sanidade mental. A filha da 

Autora, ora curadora, reconhece que esta não possui mais quaisquer 

distúrbios psíquicos ou mentais, que possam ainda ser motivos 

ensejadores de sua interdição, e se coloca à disposição para comprovar e 

esclarecer que a interditada está bem mentalmente e capaz de dirigir sua 

própria vida e totalmente curada da forte depressão que possuía.

Despacho/Decisão: D E C I S Ã OAportou-se aos autos, Ref: 30, 

solicitação de transporte para realização de estudo psicossocial na 

ridência da interditanda, que reside no Sítio São Paulo, km 18, Comunidade 

Vinte Famílias, linha Aguas Claras.Desse modo, considerando a 

necessidade de transporte para deslocamento da equipe até a referida 

residencia, OFICIE-SE ao Município de Juara/MT, na pessoa do Sr. Prefeito 

Municipal para que na data a ser agendada posteriormente pela psicóloga 

(Dra. Edna Moreira), a qual se dará por meio de contato telefônico com 

prazo plausível para programação do motorista da Prefeitura, viabilize o 

transporte à equipe de estudo psicossocial deste Juízo até o citado 

local.Sirva a presente com OFÍCIO.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marlene Guimarães 

Batista, digitei.

Juara, 11 de julho de 2018

Alexandre Sócrates Mendes Juiz de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65164 Nr: 2395-40.2014.811.0018

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silvana dos Santos Nascimento Batista

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jaqueline Batista

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 10 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): SILVANA DOS SANTOS NASCIMENTO 

BATISTA, Cpf: 01048142175, Rg: 1788782-8, Filiação: Tereza dos Santos 

Nascimento e Jose Ventura do Nascimento, data de nascimento: 

28/07/1975, brasileiro(a), natural de Alto Piquiri-PR, casado(a), do lar e 

atualmente em local incerto e não sabido JAQUELINE BATISTA, Cpf: 

04015641183, Rg: 2430151-5, Filiação: Silvana dos Santos Nascimento 

Batista e Sidney Batista, data de nascimento: 17/12/1993, brasileiro(a), 

natural de Juara-MT, solteiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Tornou-se interditada Jaqueline Batista.

Resumo da Inicial: A interditanda é portadora de Retardo Mental Moderado, 

desde seu nascimento, não possui condições para praticar os atos da 

vida cotidiana.

Despacho/Decisão: Código n. 65164DESPACHODEFIRO o pleito ministerial 

de fls. 60 e para tanto, DETERMINO a realização de ESTUDO 

PSICOSSOCIAL com a autora e o interditando para averiguar se esta 

apresenta-se como indicada para ser curadora.Fixo o prazo de 20 (vinte) 

dias para a realização dos estudos.Vindo o laudo, vista ao MPE para 

manifestação.Após, concluso para deliberação.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marlene Guimarães 

Batista, digitei.

Juara, 04 de outubro de 2018

Alexandre Sócrates Mendes Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 34517 Nr: 2127-59.2009.811.0018

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Helio Pereira Neves e Cia Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A-Juara

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José dos Santos Neto - 

OAB:3.677-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Pedriali - 

OAB:6819/PR, Marcos C. Amaral Vasconcellos - OAB:16440/PR, 

Mariana Videira Menezes - OAB:39340/PR

 I – INDEFIRO o pedido de f. 569, tendo em vista que não houve a apuração 

do “quantum debeatur” eventualmente existente. Ora, nos termos do art. 

552 do CPC, apenas a sentença apurará o saldo e constituirá título 

executivo judicial.In casu, ainda não há sentença fixando o valor 

eventualmente devido.II – O perito judicial apresentou o laudo de f. 349 e 

seguintes. Todavia, o laudo pericial é imprestável ao fim a que se destina, 

pois não explicou ao juízo, nem mesmo na complementação de f. 580/582, 

a forma como a perícia foi desenvolvida e nem como encontrou o valor 

apontado.Ademais, o laudo incidiu em possível equívoco, ao 

desconsiderar todos os cheques depósitados e devolvidos em conta 

corrente, tendo em vista que não há determinação judicial para que 

procedesse dessa forma.A jurisprudência já asseverou que (...).Sendo 

assim, entendo que a prova pericial produzida nos autos não esclareceu, 

à contento, a res in iudicium deducta, motivo pelo qual determino a 

realização de nova prova pericial, nos termos do art. 480 do CPC.tal como 

autoriza a jurisprudência, in verbis: (...)III – A nova perícia terá por objeto 

os mesmos fatos sobre os quais recaiu a primeira, e reger-se-á pelas 

disposições estabelecidas para a primeira perícia, consoante os §§ 1° e 2° 

do art. 480 do CPC. Para tanto: a) nomeio a REAL BRASIL CONSULTORIA 

LTDA (Av. Rubens de Mendonça, n° 1856, SL 408, Edifício Cuiabá Office 

Tower, Bosque da Saúde, CEP 78.050-000, tel. (65) 3052-7636), 

devidamente cadastrada no banco de peritos da Corregedoria-Geral da 

Justiça de Mato Grosso, independentemente de compromisso (art. 466, do 

CPC). CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 69671 Nr: 1127-14.2015.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Martinha Canuta Hormung

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Fuhr - OAB:19109/O, 

Marcia de Campos Luna - OAB:MT/12.418

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Considerando que a parte exequente não cumpriu com os requisitos 

estabelecidos no art. 534 do CPC, eis que não apresentou o demonstrativo 

discriminado e atualizado do crédito, deixo de receber o cumprimento de 

sentença de Ref. 80.

Intime-se e Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 35112 Nr: 2674-02.2009.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. C. de Almeida Veiculos -ME, Ana Cristina 

Torsi de Oliveira, Valdinei Holanda Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Tsuji Ishiki - 

OAB:13.218/B, Felicio Hirocazu Ikeno - OAB:3470, Vanessa Tokie 

Kawabata Ishiki - OAB:13187-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvia Cristina Giraldelli - 

OAB:12854-B

 DECISÃO

Através da petição de f. 117 o exequente pleiteia requisição de 

informações fiscais oriundas da Receita Federal, notadamente quanto a 

informações de eventuais bens em nome da parte executada via Infojud, 

além de pesquisa de existência de veículos no sistema Renajud.

Vê-se dos autos que o exequente comprovou no referido pleito haver 

esgotados todos os meios legais à sua disposição para localizar bens 

passíveis de penhora em nome da parte executada.

 É pacífico o entendimento de que para a quebra do sigilo do devedor, 

mediante a requisição de informações fiscais à Receita Federal, é admitida 

excepcionalmente quando reste demonstrado que se esgotaram os meios 

ordinários para a obtenção de bens do devedor passíveis de penhora.

Neste sentido: “A requisição judicial à Receita Federal para que informe 

sobre a declaração de bens do executado somente se admite em casos 

excepcionais, demonstrado que a exequente esgotou os esforços 

possíveis para obtê-los, com resultado infrutífero” (trecho de decisão 

monocrática do Min. Luís Felipe Salomão, 25/02/2011, no agravo de 

instrumento nº 1.370.318 – MS – 2010/0210778-0).

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, DEFIRO o pedido de f. 117, e para tanto:

Requisite-se a Receita Federal do Brasil as declarações de imposto de 

renda do executado dos últimos 03 (três) anos, via INFOJUD.

Proceda-se a pesquisa junto ao Sistema RENAJUD, de veículos em nome 

do executado.

Com a juntada dos extratos, vista a parte exequente para manifestar, no 

prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que de direito.

No mais, DECRETO o segredo de justiça tendo em vista que serão 

solicitadas informações de cunho sigiloso relativo ao Executado.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 30266 Nr: 2825-02.2008.811.0018

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ACDB, DHDB, JCDF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUDINEY RODRIGUES 

FERNANDES - OAB:18677/O, Deyvid Neves Delbom - OAB:17788, 

Silvia Cristina Giraldelli - OAB:12854-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

A parte a exequente através dos petitórios de fls. 41/44 e 49/53 requereu 

cumprimento de sentença um pelo rito do artigo 528 do CPC e outro pelo 

rito do artigo 523 do CPC.

Prezando pela segurança jurídica, entendo ser inadmissível a cumulação 

dos ritos executivos previstos nos arts. 523 e 528, do CPC, de modo a ser 

atribuída outra forma de interpretação do §8º, do art. 528 , do CPC.

Exsurge este entendimento da vedação legal trazida pelo inciso III, do art. 

327 e pelo art. 780, do CPC, mormente porque correspondem a 

procedimentos diversos, com prazos diferenciados, atos processuais 

distintos e sanções ímpares.

A fim de facilitar a apreciação dos dispositivos em voga, transcrevo-os 

adiante:

 “Art. 327. É lícita a cumulação, em um único processo, contra o mesmo 

réu, de vários pedidos, ainda que entre eles não haja conexão.

§ 1o São requisitos de admissibilidade da cumulação que:

I - os pedidos sejam compatíveis entre si;

II - seja competente para conhecer deles o mesmo juízo;

III - seja adequado para todos os pedidos o tipo de procedimento.”

“Art. 780. O exequente pode cumular várias execuções, ainda que 

fundadas em títulos diferentes, quando o executado for o mesmo e desde 

que para todas elas seja competente o mesmo juízo e idêntico o 

procedimento.”

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, DEIXO DE RECEBER o cumprimento de 

sentença, devendo a parte para tanto, no prazo de 15 (quinze) dias 

adequar os ritos autônomos executórios, pugnando o que de direito.

Havendo a necessidade de cumulações de execução alimentar, deverá a 

parte propor execução expropriatória em autos apartados.

Transcorrido o prazo, certifique e volte-me concluso.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 35107 Nr: 2671-47.2009.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arthur Olimpio dos Santos Sobrinho, Luana 

Maira Soares de Melo Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT/3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Trata-se de processo de execução, movida por BANCO BRADESCO S/A, 

em face de ARTHUR OLIMPIO DOS SANTOS SOBRINHO e LUANA MAYRA 

SOARES DE MELO SANTOS, qualificados nos autos.

Entre um ato e outro a parte exequente foi intimada para manifestar nos 

autos (f. 77), e manteve-se inerte (f. 80).

É o sucinto relatório.

A lei processual, quando da inércia da parte autora em promover o 

seguimento do feito, prevê a possibilidade de extinção sem resolução do 

mérito, nos exatos termos do art. 485, III e IV, do CPC. Trata-se de 

providência estatal com o fim de cessar a dispendiosa movimentação da 

máquina judiciária diante do desinteresse da parte na prestação 

jurisdicional.

O Poder Judiciário não pode ficar “entulhado” de processos sem qualquer 

interesse das partes, pois tal situação é potencialmente causadora da 

demora na tramitação de outros feitos cujas partes possuem relevante 

interesse em seu término, contribuindo para a famigerada lentidão 

processual.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, em cumprimento aos limites 

procedimentais do Código de Processo Civil, julgo extinto o presente 

processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, III, do NCPC.

Custas pela parte exequente.

 Decorrido o prazo recursal e procedidas as comunicações e anotações 

de estilo, arquive-se.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 85479 Nr: 4949-74.2016.811.0018

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: André do Nascimento, Tereza de Paula do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ricardo Semensato, Januário do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS MARCELINO 

FRACAROLLI - OAB:24914/O, Eliane Fuhr - OAB:19109/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:MT/16164

 Intimar Patrono da parte autora para que junte aos autos comprovante de 

pagamento de diligencias, para cumprimento do mandado de citação.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 56905 Nr: 3127-89.2012.811.0018

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Milton Queiroz Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ermogenio Francisco Santos, Aparecido Alves 

da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Milton Queiroz Lopes - 

OAB:MT/9821-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Rodrigo Schneider - 

OAB: MT/7.824-B, CLAUDIO ALVES PEREIRA - OAB:3277, Ghyslen 

Robson Lehnen - OAB:15.312/MT, José Osvaldo Leite Pereira - 

OAB:3418-A, LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - OAB:12089, 

Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/MT

 Intimar o ilustre advogado da parte requerida para que efetue depósito de 

diligências do(a) senhor(a) Oficial(a) de Justiça, NOS TERMOS DA 

PORTARIA 062/2016/DF. Outrossim, o Nobre Advogado deverá acessar o 

site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br) link emissão de guias on line 

– emissão de guias de diligencias, caso necessário será solicitado 

complementação da diligencia, bem como para retirar em Cartório Cartas 

Precatórias para o devido cumprimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 64544 Nr: 1866-21.2014.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GdAD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VKK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:MT/16164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabricio Tsuji Ishiki - 

OAB:13.218/B, Felicio Hirocazu Ikeno - OAB:3470, Marcia de 

Campos Luna - OAB:MT/12.418

 Intimar patrono da parte autora para efetuar pagamento de diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 58611 Nr: 1101-84.2013.811.0018

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Canopus Administradora de Consórcios S/C. Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Cordeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Arcanjo Dama Filho - 

OAB:4482/MT, Marcelo Brasil Saliba - OAB:11546-A/5.258MT, Renan 

Nadaf Gusmão - OAB:16.284/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono do autor para efetuar o pagamento de depósito de 

diligência do Sr. Oficial de Justiça , junto ao site do Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso. Caso necessário será cobrado complementação da 

diligência.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000131-91.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

L A R BARBOSA -COMERCIO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO JUNIOR GONCALVES OAB - MT0008787A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEFERSON PINHEIRO LIMA (REQUERIDO)

 

Audiência conciliação redesignada para 30/01/2019 14:00 JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010096-42.2016.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

RILLER HOFFMANN DE PAULA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO JUNIOR GONCALVES OAB - MT0008787A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL DE JUARA Processo nº 8010096-42.2016.8.11.0018 

EXEQUENTE: RILLER HOFFMANN DE PAULA EXECUTADO: TELEFONICA 

BRASIL S.A. DECISÃO DECISÃO Em razão da impossibilidade de 

cumprimento da obrigação, esta foi convertida em perdas e danos (ID: 

15640901). A parte autora manifestou-se em ID: 15809722, estipulando 

valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). A parte ré discorda em ID: 

15917493, pugnando pela fixação do valor até o limite máximo da 

condenação. Vieram os autos concluso. Decido. Compulsando os autos 

entendo que assiste razão a requerida. Explico. “a) CONDENAR a 

requerida em REATIVAR a linha (66) 9681-4227 em favor da parte autora, 

possibilitando novamente o pleno uso e nas mesmas condições até então 

existentes quando do bloqueio; b) CONDENAR a demandada ao 

pagamento da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de 

indenização por danos morais, devidamente corrigidos pelos índices do 

INPC, com incidência a partir desta data (Súmula 362 do STJ) e com juros 

de mora de 1% (um por cento) ao mês, fixados desde a data da citação, 

por tratar-se de responsabilidade contratual.” Assim, de acordo com o que 

reza o artigo 412 do Código Civil, o valor da obrigação acessória não pode 

ultrapassar o valor da obrigação principal, in verbis: Art. 412. O valor da 

cominação imposta na cláusula penal não pode exceder o da obrigação 

principal. A jurisprudência também corrobora este entendimento, in verbis: 

JECCSP-0090015) Colégio Recursal. Juizado Especial Cível. Astreintes. 

Execução. Cabimento, mesmo que convertida a obrigação de fazer em 

perdas e danos. Valor das astreintes que não sofre os efeitos da coisa 

julgada material. Definição do valor que deve levar em conta o bem da vida 

perseguido e os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e aquele 

que veda o enriquecimento sem causa. Redução, no caso, para R$ 

2.000,00, valor idêntico àquele prefixado como perdas e danos no título 

executivo judicial. Correção monetária contada do julgamento. Juros de 

mora do trânsito em julgado desse acórdão. Recurso em parte provido. 

(Recurso Inominado nº 0001870-81.2016.8.26.0564, 2ª Turma Cível dos 

Juizados Especiais/SP, Rel. Sérgio Hideo Okabayashi. j. 03.04.2017). 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO 

DE FAZER. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REDUÇÃO DO VALOR DAS 

ASTREINTES PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. POSSIBILIDADE E 

RAZOABILIDADE. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. RECURSO 

DESPROVIDO. 1. Ao contrário do alegado pelo ora recorrente, a decisão 

recorrida está devidamente fundamentada, uma vez que aplicou a Súmula 

83 do STJ e o entendimento firmado no REsp 1.333.988/SP, processado 

sob o rito do art. 543-C do CPC, no ponto em que afirma que a decisão que 

comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada, sendo 

admitida a redução do valor de multa quando exorbitante, a fim de evitar 

possível enriquecimento sem causa. 2. No caso dos autos, a Corte de 

origem manteve a decisão do juiz de primeiro grau que, atento ao princípio 

da razoabilidade e proporcionalidade, determinou a redução do valor final 

das astreintes de R$ 1.487.137,80 (um milhão, quatrocentos e oitenta e 

sete mil, cento e trinta e sete reais e oitenta centavos) para R$ 30.000,00, 

não havendo que se falar, portanto, em ofensa à coisa julgada. 3. Agravo 

interno a que se nega provimento. (AgInt no Agravo em Recurso Especial 

nº 859.863/SC (2016/0018362-5), 4ª Turma do STJ, Rel. Raul Araújo. DJe 

01.02.2017). FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, fixo o valor das perdas e 

danos em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), devidamente corrigidos a partir 

da data da fixação. Intime-se o requerido para pagar o valor estipulado, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se. Às providências. ALEXANDRE 

SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010228-65.2017.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA DE ARAUJO COSTA (EXEQUENTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

LINDOMAR HENRIQUE DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO RUBENS BETARELLO SETOLIN OAB - MT0018930A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo: 8010228-65.2017.8.11.0018. 

EXEQUENTE: FERNANDA DE ARAUJO COSTA EXECUTADO: LINDOMAR 

HENRIQUE DA SILVA D E C I S Ã O I N T E R L O C U T Ó R I A Trata-se de 

execução de nota promissória, em que a portadora do título aduz que não 

recebeu a totalidade de seu crédito. Após a restrição de valores via 

BacenJud, o executado apresentou exceção de pré-executividade 

alegando que a dívida está quitada, e que foi bloqueado o seu salário, o 

que seria vedado pelo ordenamento jurídico. Pois bem. Observo que o 

aludido título executivo extrajudicial apresenta as características de 

literalidade, autonomia e abstração, ademais, as partes reconheceram a 

representatividade da respectiva cártula. É cediço que a nota promissória 

circula como documento abstrato, sem ligação ao negócio que lhe deu 

origem. Dito de outro modo, a nota promissória é título literal, valendo o que 

nela está contido, ou seja, se os elementos essenciais exigidos na 

legislação específica estão estampadas na cambial, a certeza, a liquidez e 

a exigibilidade são decorrência lógica natural. Consigno que o credor, ao 

instruir a execução com uma nota promissória, nada tem que alegar, tão 

pouco provar quanto à origem do aludido título de crédito extrajudicial, 

bastando, para tanto, trazer aos autos o demonstrativo do débito referente 

ao valor estampado na nota promissória emitida. Assim, deixo de analisar 

e julgar todas as questões relativas a causa debendi que originou o título 

de crédito extrajudicial discutido no bojo desses autos, em razão da 

higidez do título e por se tratar de documento abstrato. Entretanto, a 

exequente comprovou que o executado comprovou várias jóias, tendo 

pago algumas e outras não. Assim, não vejo como acatar a tese de 

pagamento, pois se realmente tivesse ocorrido, a nota promissória não 

estaria em poder da credora/exequente. Nesse sentido: TJMG-0802803) 

APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - NOTA PROMISSÓRIA - 

PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. A nota 

promissória é título de crédito dotado de autonomia e literalidade e, em 

regra, não é necessário que o credor faça qualquer remissão à origem da 

dívida, podendo ser feita e investigação em situações excepcionais. Em 

atenção ao princípio da cartularidade, a nota promissória goza de 

presunção de exigibilidade, liquidez e certeza, bastando tão somente a 

sua apresentação para o ajuizamento da execução. Não comprovado o 

pagamento do título de crédito, a improcedência dos embargos à execução 

é medida que se impõe. (Apelação Cível nº 0015981-58.2013.8.13.0040 

(1), 12ª Câmara Cível do TJMG, Rel. Juliana Campos Horta. j. 28.06.2017, 

Publ. 05.07.2017). De outra banda, em que pese ter sido restringido 

valores da conta salário do executado, a jurisprudência entende que é 

possível a penhora de parcela ínfima, que harmonizaria o direito do credor, 

e manteria a renda essencial para a qualidade de vida do devedor. 

Compatibilizadas essas duas pretensão conflitantes, é possível a penhora 

de salário do devedor. Nesse sentido: TJMT-0100793) AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE 

PENHORA DE SALÁRIO - IRRESIGNAÇÃO RECURSAL - POSSIBILIDADE DE 

CONSTRIÇÃO DE VALORES, DESDE QUE LIMITADOS 20% DA VERBA 

REMUNERATÓRIA DO DEVEDOR - DECISÃO REFORMADA - RECURSO 

PROVIDO. Segundo a jurisprudência hodierna, a penhora em conta salário 

é possível, desde que limitada ao percentual de 20% (vinte por cento) dos 

rendimentos auferidos pelo devedor, eis que tal montante não representa 

risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua 

família. (Agravo de Instrumento nº 0125749-88.2016.8.11.0000, 2ª Câmara 

Cível do TJMT, Rel. Márcio Aparecido Guedes. j. 01.02.2017, DJe 

07.02.2017). FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS rejeito a exceção de 

pré-executividade. DETERMINO a conversão do bloqueio em penhora, 

limitado ao percentual de 10% (dez por cento) dos rendimentos líquidos do 

executado. Intime-se o executado para que, mensalmente, deposite em 

juízo o percentual de 10% (dez por cento) de seus rendimentos líquidos 

nos autos, sob pena de ser oficiado seu empregador para que retenha o 

referido valor. CUMPRA-SE.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010471-14.2014.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

IVO MORAIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

 

8010471-14.2014.8.11.0018 EXEQUENTE: IVO MORAIS EXECUTADO: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A SENTENÇA 

Ausente o relatório nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. Acostou-se 

aos autos alvará judicial expedido em favor da autora (ID: 15582615) que 

foi devidamente pago. É o breve relatório. Decido. Considerando a 

informação de que a parte reclamada quitou o débito, a extinção do 

processo é medida que se impõe. FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS julgo 

por sentença EXTINTO o presente feito, com fulcro no art. 924, inciso II, do 

Novo Código de Processo Civil, procedendo a baixa de eventuais 

restrições judiciais. Após, decorrido o prazo recursal, arquive-se com as 

devidas baixas e anotações de estilo. P.R.I.C.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000478-27.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE FUHR SANTI (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE FUHR OAB - MT0019109A (ADVOGADO(A))

DOUGLAS MARCELINO FRACAROLLI OAB - MT24914/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDILEIA LANDI DE SOUSA (REQUERIDO)

 

Audiência conciliação designada para 05/02/2019 10:20 JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 82446 Nr: 3203-74.2016.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418

 Vistos etc,

Considerando o teor da certidão de ref. 56, designo audiência para 

inquirição da ofendida Jaqueline Ferreira dos Santos para o dia 13 de 

agosto de 2019, às 18h00, devendo a vítima ser intimada no endereço 

informado por esta à ref. 56.

O Oficial deverá certificar ainda se a testemunha Leandro de Morais 

reside no mesmo endereço da vítima e em caso positivo, intime-o para que 

compareça a audiência acima designada.

 Intime-se o acusado e sua defensora.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 115553 Nr: 5395-09.2018.811.0018

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabio Antonio Mauescki

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jocimar Ferrez - 

OAB:18766/O

 Intimar a defesa do réu para se manifestar sobre o cálculo de pena de 

ref. 61.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 60679 Nr: 3296-42.2013.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Apolinário dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aristides Jose Botelho de 

Oliveira - OAB:3911/MT

 Autos nº 3296-42.2013.811.0018 - Código: 60679

Denunciado: João Apolinário dos Santos

 Vistos etc.

Trata-se de ação penal pública incondicionada proposta pelo MINISTÉRIO 

PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor de JOÃO 

APOLINÁRIO DOS SANTOS dando-o como incurso nas sanções dos 

artigos 306, § 1º, inciso II, e do artigo 303, parágrafo único, c/c artigo 302, 

parágrafo 1º, inciso I, todos da Lei nº 9.503/97.

 A denúncia foi assim redigida:

“Consta dos autos do incluso inquérito policial que, no dia 23 de junho de 

2013, por volta das 17h00, defronte a loja “Eletroara”, localizada na 

Avenida Rio Arinos, Centro, nesta cidade de Juara, o denunciado João 

Apolinário dos Santos, sem a devida permissão para dirigir ou habilitação, 

conduzia uma motocicleta Honda XLR 125, cor branca, placa JZD 8530, 

com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, 

quando ofendeu a integridade física de Mauro Bassiqueti, provocando-lhe 

as lesões descritas no exame de corpo de delito de fls. 20/23”.

A denúncia foi oferecida em 07 de agosto de 2013, acompanhada das 

peças informativas do inquérito policial, sendo que foi recebida no dia 13 

de agosto de 2013 (fl. 46).

O acusado foi regularmente citado e apresentou resposta à acusação (fl. 

50).

Não estando presente nenhuma das hipóteses do artigo 397 do Código de 

Processo Penal, foi designada audiência de instrução e julgamento.

Nessa ocasião foram inquiridas as testemunhas Wexley Julio Fernandes, 

Milton Lameu de Azevedo, Clebson Floriano da Silva e Carla Furlaneto.

Em nova solenidade foi ouvida a vítima (mídia de fl. 138).

 O Ministério Público apresentou alegações finais em que pugnou pela 

procedência da denúncia (fls.141/144).

A defesa, por sua vez, apresentou seus memoriais pugnando pela 

aplicação da pena no mínimo legal quando ao delito de embriaguez ao 

volante e absolvição no que se refere ao crime de lesão corporal culposa 

(fls. 146/147).

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

 DO CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ARTIGO 306 DO CTB).

Visando verificar a materialidade delitiva do delito descrito no art. 306 do 

CTB, temos o auto de prisão em flagrante, termos de declarações das 

testemunhas, termo de interrogatório do acusado, boletim de ocorrência.

A autoria é incontestável.

Clebson Floriano da Silva, testemunha presencial do acidente, narrou em 

Juízo que estava conduzindo seu veículo pela Avenida Rio Arinos, tendo 

sido ultrapassado primeiramente pela vítima e depois pelo acusado e logo 

mais a frente visualizou João Apolinário abalroando na motocicleta da 

vítima, vindo ambos cair ao solo. Referida testemunha disse que algumas 

pessoas que estavam presentes no local visualizaram o acusado jogando 

um corotinho de bebida fora.

O policial militar Milton Lameu de Azevedo em seus esclarecimentos em 

Juízo disse que atuou no caso em tela e aduziu que João Apolínário 

apresentava sinais de embriaguez, fato confirmado pelo próprio acusado. 

Referido policial asseverou que João Apolinário estava com bebida 

alcoólica, a qual estava parcialmente consumida.

Wexley Julio Fernandes, policial militar, afirmou em Juízo que a guarnição 

foi acionada e quando chegou ao local encontrou um corotinho de bebida, 

o qual segundo as pessoas que estavam presentes pertencia ao 

acusado. Wexley afirmou que João Apolinário estava em visível estado de 

embriaguez.

A testemunha Carla Furlaneto contou que João Apolinário após o acidente 

se desfez de um corotinho de bebida alcoólica que trazia na cintura, 

jogando-o no lixo, o qual foi posteriormente arrecadado.

A vítima do acidente, senhor Mauro Bassiqueti, contou como se deu o 

acidente que lhe causou várias lesões corporais, porém, disse não ter 

percebido qualquer sinal de embriaguez em João Apolinário. Contou que 

viu o momento em que João Apolinário jogou uma sacola no lixo.

O acusado perante a autoridade policial confirmou que abalroou na 

traseira da motocicleta que estava sendo conduzida pela vítima, bem como 

que antes do acidente havia consumido alguns goles de aguardente de 

cana. Sobre o corotinho de bebida encontrado próximo ao local, o 

acusado confirmou ser seu, afirmando que teria feito o uso da referida 

bebida momentos antes. Disse ainda que não possuía habilitação para 

conduzir veículo automotor.

 Consigne-se que ainda que não tenha sido realizado o teste do 

bafômetro, tal fato não inviabiliza a constatação da embriaguez do 

acusado, uma vez que conforme a Lei nº 12.760/2012, a constatação da 

embriaguez também pode ser comprovada por prova testemunhal.

Nesse sentido:

 “A prova oral que se apresenta coerente e segura, sobretudo 

evidenciando o estado de embriaguez, é suficiente para sentença 

condenatória pelo crime tipificado no art. 306 do CTB, e de valor probante 

inafastável se reforçada pela expressa confissão do apelante.” (TJMT, Ap 

157220/2017 – Des. Juvenal Pereira da Silva – Terceira Câmara Criminal – 

25.4.2018).

Diante disso, pelo que se extrai do cotejo probatório coletado em juízo, 

verifico que resta cristalizado que o réu foi o autor do fato narrado na 

denúncia, estando comprovado que estava conduzindo veículo automotor 

com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, o 

que se revela suficientemente capaz de embasar seu decreto 

condenatório.

 Esclareço, por fim, que deve incidir a agravante descrita no artigo 298, 

inc. III, do Código de Trânsito Brasileiro, na segunda fase na dosimetria de 

pena, já que o denunciado confessou que não possuía Carteira Nacional 

de Habilitação para conduzir veículo automotor.

DO CRIME DE LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DO VEÍCULO 

AUTOMOTOR (ARTIGO 303 DO CTB).

O crime de lesão corporal culposa praticado na direção de veículo 

automotor está previsto no artigo 303 do Código de Trânsito Brasileiro e 

assim dispõe:

Art. 303. Praticar lesão corporal CULPOSA na direção de veículo 

automotor;

Penas – Detenção, de seis meses a dois anos e suspensão ou proibição 

de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

Dos elementos da culpa

O artigo 18, inciso II, do Código Penal, traz expressamente o que 

caracteriza um crime culposo:

[...] Art. 18 - Diz-se o crime: II - culposo, quando o agente deu causa ao 

resultado por imprudência, negligência ou imperícia. [...]

Como ensina Guilherme de Souza Nucci, a imprudência é a forma ativa da 

culpa, significando um comportamento sem cautela, realizado com 

precipitação ou com insensatez. A negligência caracteriza-se por ser a 

forma passiva da culpa, assumindo uma atitude inerte, por descuido ou 

desatenção, justamente quando o dever de cuidado objetivo determina de 

modo contrário. Já a imperícia, resta configurada pressupondo-se uma 

arte, um ofício ou uma profissão, sendo conhecida como “a imprudência 

no campo técnico”; consistindo na incapacidade ou falta de conhecimento 

necessário para o exercício de determinado mister.

 Com efeito, da leitura da denúncia ofertada não é possível se constatar a 

modalidade da culpa geradora com que teria agido o denunciado. 

Confira-se a narrativa dos fatos:

“Por volta das 17h00, defronte a loja “Eletroara”, localizada na Avenida Rio 

Arinos, Centro, nesta cidade de Juara, o acusado abalroou a parte 

traseira do veículo do ofendido Mauro Bassiqueti – consistente numa 

motocicleta Honda CG Titan, cor vermelha, de placa NTZ – o qual foi 

imediatamente lançado ao solo, experimentando as lesões descritas no 

exame de corpo de delito de fls. 20/23”. (descrição constante na denúncia 

de fls. 05/06).

Como se depreende da leitura da peça inicial nela não foi descrita a 

modalidade de culpa atribuível ao acusado, se teria ele agido com 

negligência, imprudência ou imperícia, de modo a acarretar sua 

responsabilização pela prática do crime de lesão corporal culposa na 

direção do veículo automotor.

Ademais, conforme ensinamento de Roberto Delmanto “mesmo que seja 

constatada a embriaguez do motorista, tal circunstância, embora seja um 

forte indicativo da culpa, por si só, não é suficiente para caracterizar a 

culpa penal”. (Leis Penais Comentadas, 3ª edição, pag. 545, editora 

Saraiva).

Constata-se, pois, que a denúncia não contém suficiente descrição do 

fato que constituiria crime, inviabilizando assim o exercício da defesa do 

réu, já que não foi esclarecido como a sua conduta se enquadra ao tipo 

penal imputado.

Restando demonstrada, portanto, a inadequação da inicial quanto à 

conduta do acusado, impõe-se a absolvição. Vejamos o entendimento 
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jurisprudencial sobre o tema:

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. 

CRIME DE HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. 

INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 41, DO 

CPP. NULIDADE. RECURSO PROVIDO. I - A alegação de inépcia da 

denúncia deve ser analisada de acordo com o que dispõem os arts. 41, do 

CPP, e 5º, LV, da CF/88. A peça acusatória deve conter a exposição do 

fato delituoso em toda a sua essência e com todas as suas 

circunstâncias. Denúncias genéricas, que não descrevem os fatos na sua 

devida conformação, não se coadunam com os postulados básicos do 

Estado de Direito (HC 86.000/PE, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, 

DJU de 2/2/2007). A inépcia da denúncia caracteriza situação 

configuradora de desrespeito estatal ao postulado do devido processo 

legal. II - In casu, a inicial acusatória, pelo crime de homicídio culposo na 

direção de veículo automotor, não preenche os requisitos exigidos pelo 

art. 41 do CPP. Isso porque o simples fato de o recorrente dirigir 

motocicleta sem habilitação não possui o condão de autorizar a imediata 

subsunção ao tipo penal. Deveria o Parquet ter evidenciado qual foi, in 

casu, a conduta imprudente ou negligente que veio a ocasionar a morte da 

vítima (precedentes do STF e do STJ). Recurso ordinário provido. (STJ - 

RHC: 44990 AL 2014/0024272-8, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de 

Julgamento: 07/04/2015, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 

29/04/2015).

Assim, não tendo o órgão acusatório descrito a conduta culposa 

praticada, deve o réu ser absolvido neste particular.

 DISPOSITIVO:

Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos constam, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA, para condenar o réu JOÃO 

APOLINÁRIO DOS SANTOS nas penas do art. 306, § 1º, inciso II, c/c artigo 

298, III ambos da Lei nº 9.503/97, cuja pena, passo a dosar. Nos termos do 

artigo 386 do CPP, absolvo o acusado do delito de lesão corporal culposa.

PASSO À DOSIMETRIA DA PENA.

O delito cometido pelo acusado possui pena de detenção de 6 (seis) 

meses a 3 (três) anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a 

permissão ou a habilitação para dirigir.

Quanto à culpabilidade verifica-se normal reprovabilidade da conduta; 

antecedentes criminais imaculados; em relação à conduta social não 

verifico a presença de nenhuma circunstância que indique ser o réu 

pessoa que provoque instabilidade social, além do delito perpetrado; 

quanto à personalidade do agente também não existem registros 

indicativos de desvio de personalidade, nem há afinação especial do delito 

praticado com a personalidade do agente; acerca dos motivos da prática 

do delito, veja-se que o acusado não se mostrou movido por motivos 

relevantes; as circunstâncias foram normais a espécie; as consequências 

do delito merece valoração, uma vez que o acusado com sua conduta 

causou acidente de trânsito, sendo tal fato merecer de recrudescimento; 

não há informações sobre as consequências causada pelo delito; e nada 

se pode falar acerca do comportamento da vítima, já que o ofendido é a 

coletividade.

Assim, considerando a existência de uma circunstância judicial 

desfavorável ao acusado e me valendo dos intervalos entre a pena mínima 

e máxima previstas no tipo, bem como do postulado da proporcionalidade, 

fixo a pena base em 10 (dez) meses de detenção.

Verifica-se a presença de circunstância atenuante da confissão utilizada 

para fundamentar a condenação (súmula 545, STJ), prevista no art. art. 

65, III, “d” do CP, a qual prepondera sobre a agravante prevista no artigo 

298, inciso V, do CTB, razão pela qual diminuo a pena em 1/12 (um doze 

avos). Assim, fica o acusado condenado definitivamente a pena de 9 

(nove) meses e 5 (cinco) dias de detenção.

Não há nenhuma causa de aumento ou diminuição de pena presente 

nestes autos, razão pela qual fixo a pena definitiva em 9 (nove) meses e 5 

(cinco) dias de detenção e pagamento de 37 (trinta e sete) dias-multa.

Nos termos do art. 44 do Código Penal, verifico que a pena privativa de 

liberdade aplicada não é superior a quatro anos e o crime não foi cometido 

com violência ou grave ameaça à pessoa. Da mesma forma, o réu não é 

reincidente em crime doloso, e a culpabilidade, os antecedentes, a conduta 

social e a personalidade da condenada, bem como os motivos e as 

circunstâncias indicam que a substituição da pena é suficiente para a 

reprovação do delito.

 Considerando que o réu foi condenado a pena inferior a um ano de 

detenção (art. 44, § 2 do Código Penal), ser-lhe-á aplicada, em 

substituição à pena privativa de liberdade, uma pena de restrição de 

direitos, consistente em prestação pecuniária, cujas condições deverão 

ser estabelecidas pelo juízo das execuções;

Verifica-se que o autor fora condenado por dirigir embriagado. Assim, fica 

proibido de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor 

durante o período da condenação a contar da data do trânsito em julgado 

da sentença.

Após o trânsito em julgado, intime-se o réu para entregar, em 48 horas, à 

autoridade judiciária a permissão para dirigir ou carteira de habilitação, se 

houver (art. 293, § 1º, do CTB).

O réu poderá apelar em liberdade, em face da dimensão da pena aplicada 

em virtude da substituição e com relação ao regime inicial de cumprimento 

(aberto).

Ao intimar o réu da sentença, advirta-se que as condições da substituição 

de pena serão estabelecidas em audiência admonitória presidida pelo Juiz 

da execução penal.

Oficie-se ao DETRAN sob a proibição do autor de obter permissão ou 

habilitação para dirigir veículo automotor durante o período da condenação 

a contar da data do trânsito em julgado da sentença.

Certifique-se o trânsito em julgado para a acusação (artigo 110, § 1º do 

CP), em seguida voltem-me os autos conclusos para análise da prescrição 

retroativa.

Custas pelo réu.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Após arquivem-se com as baixas devidas.

 Juara/MT, 28 de novembro de 2018.

 Pedro Flory Diniz Nogueira

 Juiz de Direito

Comarca de Juína

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000297-39.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

G. A. D. S. (EXEQUENTE)

G. R. D. A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILONES NEPOMUCENO OAB - MT0014764A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B. D. J. (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000297-39.2017.8.11.0025 

EXEQUENTE: GIULIA RAFAELLY DE ALMEIDA, GISELE ALMEIDA DA SILVA 

EXECUTADO: BRUNO DANTAS JUSTINO VISTOS. Conforme se infere da 

petição de ID. 12473972, a advogada dativa nomeada para patrocinar a 

parte autora, declinou do encargo. Considerando que a decisão que 

nomeou o(a) advogado(a) Aline Grazieli Lambrecht não arbitrou 

honorários em seu favor, fixo-os, desde já, no valor equivalente à 01 URH 

pelos trabalhos desempenhados até a presente data, em conformidade 

com a tabela da Ordem dos Advogados do Brasil (Res. 

096/2007-OAB/MT), nos termos do Provimento nº. 09/2007-CGJ. No mais, 

ante ao declínio da advogada dativa nomeada, nomeio para desempenhar 

o encargo o(a) advogado(a) Hilonês Nepomuceno, OAB/MT 14764/O. 

Intime-se a causídica para tomar ciência da presente nomeação, bem 

como para manifestar o que entender de direito. Intime-se o(a) ilustre 

dativo(a) quanto a presente nomeação, bem como para manifestar-se nos 

autos requerendo o que de direito. Às providências. Juína/MT, 3 de 

setembro de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001751-20.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO SANTOS DOS ANJOS (REQUERIDO)

 

Intimar a parte autora na pessoa de seu advogado para que complemente 

a diligência do Sr. Oficial de Justiça tendo em vista que para o 
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cumprimento da referida busca e apreensão necessita de dois oficiais de 

justiça. O valor deverá ser recolhido no prazo de 5 dias por meio do 

sistema http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, CONFORME PROVIMENTO 

Nº 07/2017-CGJ.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 51613 Nr: 4906-63.2009.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS BODSTEIN VILLAÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE DE ANGELO 

NASCIMENTO - OAB:13427-O/MT, SELMA PINTO DE ARRUDA 

GUIMARÃES - OAB:3749-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081 A/MT, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 Processo nº 4906-63.2009.811.0025 – Código 51613

Exequente: Marcos Bodstein Villaça

Executado: Banco do Brasil S.A.

VISTOS,

 Manifesta-se o executado postulando a expedição de ofício a CEF para 

que forneça extrato atualizado da conta judicial vinculada ao feito para 

saque do saldo remanescente – fl.255.

Consoante se verifica dos extratos que junto nesta oportunidade, 

INEXISTE saldo na conta judicial vinculada a esta ação, razão porque 

indefiro o pedido retro e determino o retorno dos autos ao arquivo.

Intime-se.

Às providências.

Juína/MT, 22 de outubro de 2018.

FABIO PETENGILL

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 142135 Nr: 4893-49.2018.811.0025

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMOS LEITE DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 [...]Cuida-se de ação de execução fiscal proposta pela Fazenda Pública 

Municipal em desfavor de Amos Leite dos Santos, objetivando a excussão 

das CDA’s nº 01, 02, 03 e 04/98.Conforme se infere da sentença de fls. 

26, a presente ação foi extinta ante ao adimplemento integral do débito 

exequendo, determinando-se, outrossim, a baixa da penhora levada a 

efeito às fls. 18/19, após o recolhimento das custas processuais 

devidas.Certificada a inexistência de custas a recolher em razão do 

disposto no artigo 26 da LEF (fl. 32-verso), o presente processo foi 

arquivado sem o devido levantamento da constrição imposta sobre o 

imóvel penhorado.Por meio de petição acostada às fls. 37/40, o executado 

requereu a concessão dos benefícios da justiça gratuita, bem como a 

baixa da penhora que recai sobre o imóvel de sua propriedade.O pedido 

merece parcial acolhimento e isso porque o débito exequendo foi 

integralmente satisfeito pelo devedor, sendo manifestamente indevida a 

manutenção da penhora de fls. 18/19.Doutra banda, com relação ao 

pedido de justiça gratuita formulado, indefiro-o, visto que o executado não 

juntou aos autos qualquer documentação que comprove sua 

hipossuficiência financeira, mas ao contrário, pelo que se colhe dos autos 

está qualificado como comerciante, é proprietário de bem imóvel, bem 

como está representado por advogado particular, arrefecendo, por obvio, 

a ideia de ser ele pobre na acepção jurídica da palavra.Nesses moldes, 

determino a expedição de ofício ao CRI desta Urbe para que promova a 

imediata baixa da penhora que recai sobre o imóvel registrado sob 

matricula nº 17.905, salientando que eventuais custas devidas deverão 

ser arcadas pelo devedor.Sem prejuízo, advirto a Secretaria para se 

atente ao cumprimento das determinações exaradas, principalmente nos 

processos a serem arquivados, evitando-se, assim, a repetição de tais 

eventos.Cumprida a determinação anterior, retornem os autos ao arquivo 

com as baixas e cautelas de estilo.Às providências.Juína/MT, 29 de 

novembro de 2018.FABIO PETENGILL Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 101058 Nr: 2169-14.2014.811.0025

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MADSN, JDN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MPGDS, MGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADALBERTO WOLNEY DA 

COSTA BELOTTO - OAB:92083 RS, GIVAGO DIAS MENDES - 

OAB:19831-OAB/ES, LANAIRA DA SILVA - OAB:OAB/SP 361.730, LUIS 

FERNANDO MORAES DE MELLO - OAB:OAB/MT 19056/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO FRANCISCO SOARES - 

OAB:12999/O

 Ante a todo exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão inicial, para, nos 

moldes do art. 487, I, CPC, extinguir a lide com apreciação de mérito, 

fixando a guarda definitiva de Mirian Patrícia Gomes da Silva aos autores, 

Maria Alzeni da Silva Nascimento e Jeir do Nascimento.Expeça-se o termo 

de guarda definitiva para seus devidos fins, intimando-se os autores a 

assinarem-no.Condeno a requerida nas custas processuais, 

suspendendo o pagamento por estar litigando à revelia e sob 

curadoria.Fixo em favor do dativo o valor de 2 URH pelo trabalho prestado 

na formulação de defesa técnica da revel, devendo a Secretaria expedir a 

competente certidão.Transitada em julgado, arquive-se.P.I.C.Juína (MT), 29 

de novembro de 2018. FABIO PETENGILL,Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 56322 Nr: 2603-42.2010.811.0025

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISABEL DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JOSÉ DONIZETE LOSANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE DE ANGELO 

NASCIMENTO - OAB:13427-O/MT, MAYARA GONÇALVES FREITAS 

RAMPON - OAB:19.468/MT, SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARÃES - 

OAB:3749-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão inicial, e resolvo, por 

sentença, o inventário aberto em razão da morte de José Donizete 

Losano, reconhecendo o direito à integralidade do crédito disputado na 

ação de cod. 46880 – JEC da Comarca de Juína/MT, em favor da 

inventariante e única herdeira Isabel da Silva.Após a liquidação do crédito 

mencionado, em se constatando suplantar a importância de 500 UPFs, 

reservo da partilha o montante devido a título de ITCDM, isentando o 

recolhimento se inferior a esse piso.Em consequência, julgada a partilha e 

não havendo manifestação dos herdeiros nem da Fazenda Estadual em 30 

dias, DECLARO EXTINTO o processo, com julgamento de mérito, arrimado 

no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil/2015.Sem custas e 

honorários, em virtude do disposto na Lei nº 1.060/50 e no art. 98 do 

NCPC. Recolhido o ITCDM ou provada a condição isentante, expeça-se 

formal de partilha.P.I.C.Às providências.Juína/MT, 29 de novembro de 

2018. FABIO PETENGILL,Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 94639 Nr: 2877-98.2013.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LÍVIA FURQUIM RODRIGUES, INTERMAT - INSTITUTO DE 

TERRAS DE MATO GROSSO, OUTROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAYCON DA SILVA TORRES, ROSELI 

JAQUES, CLODOMIRO BRUNIERA SALUSTIANO, JOSY CLÉIA DOS 

SANTOS MATOS COSTA, EDICLEUMA GOMES LOPES, NAIANE FERREIRA 

SANTOS, NADIR DE SALES MENEZES, CARLOS ROBERTO RODRIGUES 

DA FONSECA, ADÃO PEREIRA DA COSTA, ROSINDA SALES MENEZES, 

ANTONIO CARLOS ARBINO DOS SANTOS, JACY RODRIGUES ANDRADE, 

REGES APARECIDO ANDRADE, VALDIR SOUZA DA COSTA, RAFAEL GIL 
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SILVA, IZAC MENDES DE ARAÚJO, WILLIAN WHITE MENEZES ANDRADE, 

ROSILENE RODRIGUES ANDRADE, SUELEN JAQUES VIEIRA, JOSÉ CÍCERO 

AVELINO DE SOUZA, MARIO DA COSTA TORRES, JOSIANE JAQUES 

VIEIRA, KAMYLLA DAYENNE MENEZES ANDRADE, GILVANA SALETE DE 

ABREU, LUCIA APARECIDA SILVEIRA, CLEONICE MENDES DA SILVA, 

GRACIELE RIBEIRO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEISON QUEIROZ DE SOUZA - 

OAB:12.746/MT, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:, WELINTON JOSÉ SERPA GIL - OAB:4812/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNO OSTWALD - 

OAB:4686/O

 Autos nº 2877-98.2013.811.0025 (Cód. 135417)CREDOR: Lívia Furquim 

Rodrigues e outrosDEVEDOR: Maycon da Silva Torres e 

outrosCUMPRIMENTO DE SENTENÇAVISTOS.[...]Assim, neste momento 

processual, determino o recolhimento do mandado de penhora expedido 

em desfavor de todos os devedores, advertindo, desde já, a Secretaria 

para que se atente ao cumprimento das determinações judiciais em seu 

sentido estrito, a fim de que tais eventos não voltem a ocorrer, bem como 

determino a expedição de mandado de penhora, avaliação e depósito da 

motocicleta indicada pela credora às fls. 403/404, devendo o Sr. Oficial de 

Justiça descrever o estado de uso e conservação do bem, lavrando-se o 

respectivo auto e de tais atos intime, na mesma oportunidade, o devedor 

(art. 829, §1º, CPC). Uma vez efetivada com sucesso a penhora, 

certifique-se e dê-se vista a parte credora para que se manifeste no 

prazo de 5 dias, indicando, inclusive, eventual necessidade de 

complementação da penhora e contra qual devedor pretende direcionar os 

atos de expropriação.Às providências.Juína/MT, 29 de novembro de 

2018.FABIO PETENGILL Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 103256 Nr: 3991-38.2014.811.0025

 AÇÃO: Seqüestro->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIAS MORENO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALFREDO KITES DA NÓBREGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON JOSÉ FRANCO - 

OAB:6188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por conseguinte, visando dar efetividade e compatibilizar a pretensão 

exordial ao sistema processual vigente, antes de apreciar o pedido de 

citação editalícia do réu, determino seja o autor intimado a emendar a 

inicial, no prazo de 15 dias, adequando-a ao que preconizam os arts. 305 

a 309 do NCPC, indicando qual é o fundamento e o pedido da tutela de 

fundo e comprovando sua condição de hipossuficiente, na medida em que 

litiga sem pagar custas e sem que lhe tenha sido concedido o benefício da 

gratuidade judiciária.Assente-se, ademais, que deverá o autor indicar o 

endereço atualizado do requerido, na medida em que as várias diligências 

realizadas nos autos destinaram-se a localizar o veículo objeto do pedido 

acautelatório e não o requerido propriamente dito, havendo de se explicitar 

ou justificar qual a razão do pedido de citação editalícia e quais as 

diligências empreendidas pela parte para intentar localizar o paradeiro do 

réu.Publique-se. Às providências.Juína (MT), 29 de novembro de 2018. 

FABIO PETENGILL,Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 96735 Nr: 5201-61.2013.811.0025

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JARBAS ANTONIO DIAS - 

OAB:7842-B

 SENTENÇA FLS. 160/161: "VISTOS. Cuida-se de ação de prestação de 

contas exigidas pelo Ministério Público Estadual em desfavor de Anemare 

Leitner em razão da sua inércia fornecer as informações requeridas pelo 

Juízo nos autos de alvará judicial cód. 41401, em que atuou como 

representante legal de seus filhos menores Vinicius Leitner de Miranda e 

Priscilla Leitner de Miranda. [...] Ante o exposto, reconheço a ausência de 

interesse processual da requerente e, de consequência, JULGO EXTINTO 

O FEITO, sem resolução de mérito, com fundamento do artigo 485, I, do 

Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 101201 Nr: 2261-89.2014.811.0025

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BADCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NFDN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO SIQUEIRA BATISTA 

MACEDO - OAB:OAB/MT 17.528

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENADIA GARCIA DOS SANTOS 

RIBEIRO - OAB:8249-A

 DECISÃO FL. 146: "V I S T O S, Cuida-se de ação de busca e apreensão 

verbalizada por Bradesco Administradora de Consórcios Ltda em face de 

Neri Freitas do Nascimento, na qual foi acolhida a pretensão inicial e 

declarado rescindido o contrato havido entre as partes consolidando a 

propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária em favor do 

autor, conforme sentença lançada às fls. 118/135. Às fl. 145 o autor 

pugna pela expedição de alvará da quantia depositada nos autos em seu 

favor. É o relato necessário. Decido. Infere-se dos autos, que o requerido 

efetuou depósito das parcelas vencidas no valor de R$ 3.359,67 com a 

finalidade de purgar a mora (fl. 79), no entanto, em sede decisória o 

pedido foi rechaçado porquanto o pagamento realizado dizia respeito 

apenas às parcelas vencidas e não a integralidade da dívida, o que 

ensejou a declaração da rescisão contratual com a consequente 

consolidação da posse e propriedade do bem em prol do autor. Desse 

breve resumo, extrai-se que na verdade o levantamento dos valores 

depositados em juízo devem ser em nome do requerido, já que não foi 

aceito o pagamento parcial da dívida, consoante sentença transitada em 

julgado, razão porque INDEFIRO o pedido formulado pelo autor à fl. 145. 

Por outro lado, expeça-se alvará judicial em favor do requerido NERI 

FREITAS DO NASCIMENTO para saque do valor constante à fl.79. Empós, 

nada sendo requerido, tornem os autos ao arquivo."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84905 Nr: 5347-73.2011.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVAIR PEIXOTO GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MICHEL JOSÉ MANSUR FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON JOSÉ FRANCO - 

OAB:6188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDNEI RONQUE - OAB:15.937, 

LUIZ ORIONE NETO - OAB:3606, MARCELO ANGELO DE MACEDO - 

OAB:MT/6811-B, THIAGO LOUZICH DA SILVA - OAB:OAB/MT 17.532

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, ACERCA DOS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES PROTOCOLADOS ÀS FLS. 

287/291.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33691 Nr: 1907-45.2006.811.0025

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: KSDS, ADENILDA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADAILTON DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA ELISA GOTTFRIED 

MALLMANN - OAB:8696

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉIA OLIVEIRA LIMA - 

OAB:6283B/MT

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

COMPARECER EM CARTÓRIO, NO PRAZO LEGAL, A FIM DE RETIRAR A 

CERTIDÃO DE HONORÁRIOS EXPEDIDA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 1116 Nr: 31-02.1999.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUSTAVO RODRIGUES DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:OAB/MT 22.165-A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/PR 56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

APRESENTAR O CÁLCULO ATUALIZADO DO DÉBITO, NO PRAZO LEGAL, 

SOB PENA DE RETORNO DOS AUTOS AO ARQUIVO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 106815 Nr: 987-56.2015.811.0025

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAYMUNDO MAINARDI, OTÍLIA MARIA MAINARDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENTA DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR DA CRUZ E SOUSA - 

OAB:3543-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRENDO IVAN BARBOSA 

DEMETRI SILVA - OAB:19083/O, CLEBER JUNIOR STIEGEMEIER - 

OAB:12198-B/MT, FABIOLA CASSIA DE NORONHA SAMPAIO - 

OAB:OAB/MT 4.997, TABAJARA AGUILAR PRAEIRO ALVES - 

OAB:18.960/MT, THAIS REGINA RETORE - OAB:12689-B/MT

 DECISÃO FL. 373: "VISTOS, Cuida-se de cumprimento de sentença 

consistente na execução do édito sentencial que julgou procedente a 

pretensão manifestada pelos autores na inicial, na qual buscavam a 

declaração da aquisição da propriedade do imóvel ali descrito. Intime-se a 

executada para cumprir voluntariamente a sentença no prazo de 15 dias, 

sob pena de, quedando-se inerte, incidir multa e honorários no percentual 

de 10% sobre o montante da condenação (CPC, art. 523, §1º). Caso a 

devedora não efetue, no prazo legal o depósito do montante discriminado 

e apresentado cálculo atualizado do débito acrescido da multa e dos 

honorários citados anteriormente, em continuidade, e a requerimento da 

credora, expedir-se-á mandado de penhora e avaliação, que recairá sobre 

tantos bens quanto os necessários para garantir a dívida. Efetivada a 

penhora, poderá a executada apresentar impugnação (CPC, art. 525), que 

não terá efeito suspensivo (CPC, art. 525, §6º), bem como somente 

poderão ser aduzidas em defesa as matérias delineadas nos incisos do 

art. 525, §1º do Código de Processo Civil."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41401 Nr: 1033-89.2008.811.0025

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANEMARE LEITNER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VLDM, PLDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JARBAS ANTONIO DIAS - 

OAB:7842-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JARBAS ANTONIO DIAS - 

OAB:7842-B

 SENTENÇA FL. 91/92: "VISTOS. Cuida-se de pedido de alvará judicial 

formulado por Vinicius Leitner de Miranda e Priscilla Leitner de Miranda, 

representados neste ato por sua genitora Anemare Leitner, objetivando a 

concessão de autorização judicial para venda de duas áreas rurais 

herdadas de seu falecido genitor, para investimento em outro imóvel, 

também herdado do “de cujus”. [...] Ante o exposto, reconheço a ausência 

de interesse processual da requerente e, de consequência, JULGO 

EXTINTO O FEITO, sem resolução de mérito, com fundamento do artigo 

485, I, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo."

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89464 Nr: 3670-71.2012.811.0025

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSIMEIRA RIBEIRO DOS SANTOS HORN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DO CARMO RIBEIRO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL GIL SILVA - 

OAB:MT/20303-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE JUÍNA - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL

EDITAL DE INTERDIÇÃO

PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS

AUTOS N.º 3670-71.2012.811.0025 - 89464

ESPÉCIE: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: ROSIMEIRA RIBEIRO DOS SANTOS HORN

PARTE RÉQUERIDA: MARIA DO CARMO RIBEIRO DOS SANTOS

FINALIDADE: DECRETAÇÃO DA INTERDIÇÃO DEFINITIVA DA SRA. MARIA 

DO CARMO RIBEIRO DOS SANTOS E NOMEAÇÃO COMO CURADORA 

ESPECIAL DEFINITIVA A SRA. ROSELI RIBEIRO DOS SANTOS SILVA, A 

QUAL PASSA A REGER A VIDA DA INTERDITA, SEUS BENS E SEU 

PATRIMÔNIO.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Ação de Interdição, ajuizada por 

Rosimeira Ribeiro dos Santos Horn em face de Maria do Carmo Ribeiro dos 

Santos. Ação distribuída em 25/07/2012.

DECISÃO/DESPACHO: "Ante o exposto, DECRETO A INTERDIÇÃO de 

MARIA DO CARMO RIBEIRO DOS SANTOS, em virtude de seu irreversível 

estado de saúde, conforme constatado em audiência e parecer Ministerial. 

Nomeio DEFINITIVAMENTE curadora da interditanda sua irmã Roseli Ribeiro 

dos Santos Silva, qualificada nos autos, que não poderá por qualquer 

modo alienar ou onerar bens móveis, imóveis ou de quaisquer natureza 

pertencentes à interdita, sem autorização judicial. Os valores recebidos de 

entidade previdenciária deverão ser aplicados exclusivamente na saúde, 

alimentação e bem estar da interdita. Lavre-se o termo de curatela, 

constando às restrições acima. Cumpra-se o disposto nos arts. 755, §3º e 

759, §1º, do CPC, publiquem-se os editais. Inscreva-se a sentença no 

Registro Civil e publique-se na imprensa local e no Órgão Oficial, por três 

vezes, com intervalo de 10 dias. Intime-se a curadora para compromisso, 

em cujo termo deverá constar as restrições supra, todas referentes à 

proibição de alienações ou onerações de quaisquer bens da interdita, sem 

autorização judicial."

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MATHEUS RIBEIRO 

BATISTA PAINS, digitei.

Juína - MT, 29 de novembro de 2018.

Rosane Inês Noatto

Escrivã(o) Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84942 Nr: 5394-47.2011.811.0025

 AÇÃO: Mandado de Segurança com pedido liminar (arts. 1553/51 e 5º, 

LXIX da CF)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MARTINELLI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FERRAGENS 

LTDA-EPP.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERVISOR DA EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO, 

Sr. JOÃO CARLOS SOUZA DE ABREU, CHEFE DA COORDENADORIA DE 

FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO, MATO 

GROSSO GOVERNO DO ESTADO, na pessoa de seu Governador do 

Estado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON JOSÉ FRANCO - 

OAB:6188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA REQUERER O 

QUE FOR DE DIREITO, NO PRAZO LEGAL, ANTE O RETORNO DOS 

AUTOS.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103873/12/2018 Página 612 de 948



 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 109583 Nr: 2386-23.2015.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JURANDIR VALDIVINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFÔNICA BRASIL S/A, (VIVO).

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - OAB:18395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAYROUZ MAHALA ARFOX - 

OAB:13033

 SENTENÇA FL. 76: "VISTOS. Cuida-se de ação de declaratória de 

inexistência de débito c/c indenização por danos morais, em fase de 

cumprimento de sentença. Conforme se dessume dos autos, a parte 

requerida quitou o débito exequendo (fls. 71/73), a autora por sua vez 

deixou de se manifestar acerca dos comprovantes de pagamento juntados 

aos autos, embora devidamente intimada (fls. 74). Decido. Ante o exposto 

e por tudo que dos autos consta, JULGO E DECLARO extinto o processo 

COM JULGAMENTO DO MÉRITO, o que faço com arrimo nos termos do 

artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos, com as devidas anotações, comunicações 

e baixas necessárias no cartório distribuidor."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 129010 Nr: 1916-21.2017.811.0025

 AÇÃO: Oposição->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL 

E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO HENRIQUE DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVAIR PEIXOTO GUIMARÃES, MICHEL JOSÉ 

MANSUR FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZAURA JOSÉ PADILHA DOS 

SANTOS - OAB:MT/21.066, JANAÍNA BRAGA DE ALMEIDA - 

OAB:13.701/MT, PEDRO FRANCISCO SOARES - OAB:12999/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDNEI RONQUE - OAB:15.937, 

LUIZ ORIONE NETO - OAB:3606, MARCELO ANGELO DE MACEDO - 

OAB:MT/6811-B, NILSON JOSÉ FRANCO - OAB:6188-B/MT

 INTIMEM-SE OS ADVOGADOS DAS PARTES PARA MANIFESTAREM, NO 

PRAZO LEGAL, ACERCA DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM 

EFEITOS INFRINGENTES ÀS FLS. 129/133.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 112394 Nr: 3824-84.2015.811.0025

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EFRAIN DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUÍS FELIPE AVILA PRADO - 

OAB:7.910-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SELMA PINTO DE ARRUDA 

GUIMARÃES - OAB:3749-MT

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE REQUERIDA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, ACERCA DAS INFORMAÇÕES 

PRESTADAS À FL. 614.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103799 Nr: 4344-78.2014.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO TADEU DE FREITAS, SONIA FRASSETTO DE 

FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERNESTO FRANCIS ARANTES PENTEADO, 

ESPOLIO DE EDUARDO DOS SANTOS PENTEADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILSON LIMA FAGUNDES - 

OAB:5994/MT, LUCILENE LINS FAGUNDES - OAB:14970

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉBORA SIMONE SANTOS 

ROCHA FARIA - OAB:OAB/MT 4.198

 INTIMEM-SE OS ADVOGADOS DAS PARTES ACERCA DA AUDIÊNCIA DE 

INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DESIGNADA NOS AUTOS PARA O DIA 

10/12/2018, ÀS 15H00MIN, NOS TERMOS DA DECISÃO DE FLS. 158/159: 

"VISTOS, [...] Dessarte, rejeito as questões prefaciais e dou o feito por 

saneado. Ato seguinte, passando, na dicção do art. 357 do NCPC, ao juízo 

de organização da matéria probatória, verifica-se que a única questão 

controvertida é a validade da notificação dos requeridos, como elemento 

de suas constituições em mora, assim como a extensão dos danos 

alegadamente sofridos pelos autores, razão porque, incidindo ambos 

temas sobre fatos constitutivos do direito dos autores, é deles o ônus de 

provar suas alegações, e como houve pedido expresso de produção de 

prova oral e depoimento pessoal dos demandados, é indiscutível a 

necessidade de realização do ato instrutório, razão porque designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 10/12/2018, às 15h, 

devendo as partes juntar aos autos o rol de testemunhas, para 

conhecimento prévio da parte ex adversa, sem que isso represente 

dispensa ou exoneração da obrigação imposta pelo art. 455 do NCPC, 

quanto ao dever do litigante interessado de convidar as testemunhas para 

o ato instrutório, determinando, ainda, sejam os demandados intimados a 

comparecer em juízo para prestar depoimento pessoal, sob pena de 

confesso. Declaro preclusa a oportunidade de produção de novas provas, 

encerrando a instrução processual ao cabo da audiência ora designada. 

Retifique-se os registros e a capa dos autos, para constar como 

requeridos somente o revel e o Espólio de Eduardo dos Santos Penteado."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 89938 Nr: 4217-14.2012.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIVIAN RAMONE GOULARD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIEL MARCIO DALEFFI, SÃO CAETANO 

TRANSPORTADORA LTDA, FRIGORÍFICO GUAPORÉ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE DE ANGELO 

NASCIMENTO - OAB:13427-O/MT, SELMA PINTO DE ARRUDA 

GUIMARÃES - OAB:3749-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELI FELBER - 

OAB:10.623/MT, SILVIA BONTEMPO - OAB:4.186, SILVIO EDUARDO 

POLIDORIO - OAB:13968/MT

 Do mesmo modo, não explicou a empresa frigorífica o que pretende, sete 

anos depois do acidente, com uma perícia no local, porque o máximo que 

se conseguirá retratara são as condições atuais da pista e da rodovia, o 

que prova testemunhal dos fatos será muito mais eficaz e esclarecedora 

no seu retrato.Portanto, rejeito os pedidos de perícias e designo audiência 

de instrução para o dia 14/12/2018, às 14h30m, cabendo aos litigantes o 

dever de notificar as testemunhas arroladas, apresentando-as na forma 

do art. 455 do NCPC.Existindo pedido de prova testemunhal noutra 

Comarca, expeça-se carta precatória instrutória às expensas do 

requerente, que após a distribuição da deprecata e designação do ato, 

também está incumbido das diligências descritas no art. 455 do NCPC, não 

cabendo ao juízo qualquer responsabilidade com notificação/intimação de 

testemunhas, presenciais ou ouvidas por CP.Declaro precluso o direito à 

produção da prova.Publique-se.Já apensados os feitos declarados 

conexos, e havendo interesse de menor, ciência ao MPE.Às 

providências.Juína (MT), 30 de novembro de 2018. FABIO PETENGILL,Juiz 

de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 96386 Nr: 4793-70.2013.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSENIR LAGOAS DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:OAB/MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO (A) ADVOGADO (A) DA PARTE AUTORA PARA QUE 

PROVIDENCIE O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA DO(A) SENHOR(A) 

OFICIAL(A) DE JUSTIÇA, NO VALOR DE R$ 30,00 (TRINTA REAIS), NO 

PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, PARA CUMPRIMENTO DO MANDADO DE 

CITAÇÃO, EM DILIGÊNCIA A SER CUMPRIDA NO(S) BAIRRO(S) MÓDULO 

05. OUTROSSIM, INFORMAMOS QUE O REFERIDO VALOR DEVERÁ SER 

RECOLHIDO POR MEIO DO SISTEMA http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, 
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CONFORME PROVIMENTO Nº 07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 43624 Nr: 3079-51.2008.811.0025

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENES OLIVEIRA RIOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUÍS FELIPE AVILA PRADO - 

OAB:7.910-A/MT

 Autos nº 3079-51.2008.811.0025 (Cód. 43624)

REQUERENTE: Ministério Público Estadual

REQUERIDO: Genes Oliveira Rios

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA

VISTOS.

Considerando a inércia da POLITEC em atender o comando Judicial para 

realização de perícia na área objeto do litígio e que a Secretaria de Estado 

do Meio Ambiente - SEMA é órgão responsável por promover o 

cumprimento e adequação às normas ambientais através das ações de 

fiscalização, orientação e aplicação das medidas coercivas nos casos 

previstos em lei, fim de imprimir celeridade ao feito, determino a expedição 

de ofício ao referido órgão para que vistorie e emita parecer técnico 

atestando a ocorrência ou não da degradação ambiental na área descrita 

na exordial.

Fixo o prazo 60 dias para apresentação do parecer técnico.

Apresentado o respetivo parecer, intimem-se as partes para se 

manifestarem no prazo de 05 dias.

Às providências.

Juína/MT, 30 de novembro de 2018.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 104012 Nr: 4451-25.2014.811.0025

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS FERNANDO MORAES DE 

MELLO - OAB:OAB/MT 19056/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO VALDENIR CALIARE 

- OAB:13443/MT

 Processo n°: 4451-25.2014.811.0025 (Código nº: 104012)

REQUERENTE: Joseni dos Santos

INTERDITANDA: Laudisônia dos Santos

INTERDIÇÃO

VISTOS.

Considerando que a perita nomeada declinou do encargo (fl. 59), revogo 

sua nomeação.

Ato contínuo, objetivando impulsionar o presente processo, considerando 

que no banco de peritos do Tribunal de Justiça inexistem médicos 

psiquiatras credenciados para atuarem nesta comarca, que a única 

médica credenciada está localizada a mais de 590 km deste município - 

Jaciara/MT e que tal deslocamento para a demandante, de reconhecida 

hipossuficiência financeira, é excessivamente oneroso, a teor do que 

estabelece a Seção 15, do Capitulo I (Disposições Gerais) da CNGC/MT 

(artigos 169/181), deixo de indicar a médica credenciada, e, pelos motivos 

já explicitados, determino seja expedido ofício ao Secretário Municipal de 

Saúde de Juína/MT, para que, no prazo de 30 dias, designe data, horário e 

local para realização de perícia com o médico psiquiatra credenciado pelo 

SUS, Dr. Rodrigo Bessa Prata, ou, na sua indisponibilidade, outro médico 

de mesma especialidade, sob pena incorrer em crime de desobediência, 

devendo prestar as informações requeridas a este Juízo, no prazo de 10 

dias.

Cumprida a determinação anterior, determino que a Secretaria da Vara 

entre em contato com o perito nomeado, cientificando-o do encargo e do 

dever de responder os quesitos formulados por este Juízo (fl. 30) e, por 

fim, providencie o seu cadastramento no banco de peritos do TJMT, com a 

maior brevidade possível.

Consigne-se o prazo de 30 dias para conclusão do laudo pericial.

Aportando aos autos o laudo pericial, abra-se vista as partes para 

manifestação, em 10 dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências.

Juína/MT, 30 de novembro de 2018.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 125081 Nr: 4457-61.2016.811.0025

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRENOROESTE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E 

CONSTRUÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSAO DE ASSOC. DO VALE DO JURUENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMILLE FERNANDA FERREIRA 

DE SOUZA - OAB:20101/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO FRANCISCO SOARES - 

OAB:12999/O

 [...]Portanto, nos termos do artigo 917, § 4º, do Novo Código de Processo 

Civil, rejeito liminarmente os embargos à execução aviados pelo devedor, 

pelos motivos acima alinhavados (inexistência de memoria de cálculos e 

genera l idade dos  argumentos  rev is iona is  do  con t ra to 

exequendo).Condeno o embargante ao pagamento das custas e despesas 

processuais remanescentes e de honorários sucumbenciais, no 

percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa. Sem prejuízo, 

segundo o disposto no artigo 98 do CPC, a concessão das benesses 

previstas nesse dispositivo de lei pressupõe a ausência de condições 

econômicas e financeiras do pretenso beneficiário para suportar o 

pagamento das custas do processo e dos honorários de advogado, sem 

prejuízo do sustento próprio ou da sua família.Na hipótese dos autos, não 

é possível atestar a alegada hipossuficiência para demandar judicialmente, 

visto que apesar de ter juntado aos autos um histórico de restrições 

cadastrais perante os órgãos de restrição ao crédito, mesmo devidamente 

intimado a fazê-lo, não trouxe aos autos outras informações 

corroborassem com as alegações ventiladas.Ademais, ao reverso do 

afirmado, se trata de pessoa jurídica do ramo de construções, com capital 

social integralizado no valor de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil 

reais), demonstrando aferir renda suficiente a fazer frente ao pagamento 

das custas processuais.Não é demais lembrar, que as custas constituem 

a justa remuneração dos serventuários pelos serviços prestados, e seria 

injusto importar-lhes o trabalho gratuito em prol daqueles que, embora com 

dificuldades, estão em condições de arcar com o ônus do processo. 

Portanto, indefiro o pedido de justiça gratuita formulado.Translade-se cópia 

da presente sentença nos autos em apenso (cód. 125081). 

Oportunamente, arquive-se.Publique-se.Intime-se.Cumpra-se.Juína/MT, 30 

de novembro de 2018.FABIO PETENGILL Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 118928 Nr: 805-36.2016.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRENOROESTE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E 

CONSTRUÇÕES LTDA, ROSELI FATIMA BENDER TAQUES, ANDRÉ LUIZ 

BENDER TAQUES, ESPÓLIO EUDES RIBEIRO TAQUES, FELIPE BENDER 

TAQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO FRANCISCO SOARES - 

OAB:12999/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAMILLE FERNANDA 

FERREIRA DE SOUZA - OAB:20101/A-MT

 Processo nº 805-36.2016.811.0025 (Cód. 118928)

EXEQUENTE: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do 

Vale do Juruena

EXECUTADO: Prenoroeste Indústria, Comércio e Construções Ltda. e 

outros

EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL
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VISTOS.

Prefacialmente, nos moldes do que preconiza o artigo 112, do Código de 

Processo Civil, intime-se a advogada subscritora da petição de fls. 97 para 

que, no prazo de 48:00 horas, comprove documentalmente que o notificou 

os executados da renúncia do mandato que lhe foi conferido, sob as 

penas da Lei.

Cumprida a determinação anterior, intimem-se os executados 

pessoalmente para regularizarem sua representação processual, no 

prazo de 10 dias, sob pena de prosseguimento do feito 

independentemente de intimação (art. 76, II, do CPC).

 Oportunamente, tornem os autos conclusos para deliberações.

Às providências.

Juína/MT, 30 de novembro de 2018.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 121329 Nr: 2188-49.2016.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LFCF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMILLE FERNANDA FERREIRA 

DE SOUZA - OAB:20101/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAQUEL RIBEIRO DE 

MEDEIROS BALDINI - OAB:OAB/GO 18.777

 [...]Triangularizada a relação processual, o requerido apresentou defesa 

refutando as teses apresentadas pelo autor e requerendo a 

improcedência dos pedidos iniciais.Instado a se manifestar, o autor 

apresentou impugnação e requereu a realização de exame de DNA. Dando 

continuação à ação, verifico que as partes são legitimas e estão 

regularmente representadas, assim, não havendo nulidades/preliminares a 

serem analisadas ou outras questões processuais a serem apreciadas 

nesta oportunidade, DECLARO O FEITO SANEADO.Fixo como ponto 

controvertido a existência de ascendência genética entre as partes, a 

ocorrência de erro ou falsidade do registro e a inexistência da constituição 

de vínculos afetivos próprios do estado de filiação.Defiro a produção da 

prova pericial requerida, determinando o custeamento do exame pelo 

autor, em razão de ter pugnado pela prova. Determino à secretaria que 

designe data para a realização da coleta de material genético (DNA), 

intimando o autor para comparecer no dia agendado e, considerando que 

o requerido não reside neste Estado, depreco a coleta do seu material 

genético, salientando que a missiva deverá estar acompanhada do 

respetivo kit de coleta a ser fornecido pelo laboratório.Na data designada 

neste Juízo, o requerente deverá comparecer ao Fórum portando o valor 

de R$ 169,00 (cento e sessenta e nove reais) para custear o exame e os 

custos de envio pelo correio, sendo em seguida encaminhados ao 

servidor responsável, para coleta do material.Com aporte do laudo pericial, 

manifestem-se as partes, prazo de 10 dias.Em se tratando de prova 

pericial, faculta a lei à indicação, pelas partes, de assistente técnico. 

Assim, intimem-se as partes com a advertência dos documentos que 

deverão apresentar, e, em relação ao autor, indicando o valor do exame, 

forma de pagamento e demais advertências. Após a realização do exame 

de DNA, e dependendo do seu resultado, voltem-me conclusos para 

designação ou não de audiência de instrução e julgamento.Às 

providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 92677 Nr: 790-72.2013.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIRLENE DE FARIAS, VILSON LOPES PESSOA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO PEREIRA DA SILVA, JÚLIO PEREIRA 

DA SILVA, LUZIA MENDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE CRISTINA MACHADO 

FLORES BRUNO - OAB:16370/MT, DANIELI FELBER - OAB:10.623/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ CONCEIÇÃO SOUSA - 

OAB:12214/MT

 Processo nº: 790-72.2013.8.11.0025 (Código: 92677)

Requerentes: Sirlene de Farias e Outro

Requeridos: Geraldo Pereira da Silva e Outros

 Vistos, etc.

Regularizada a polaridade passiva, com a inclusão do Espólio de Julio 

Pereira da Silva na lide, promova-se a retificação da capa e demais 

registros dos autos, e tendo os réus/reconvintes indicado a prova que 

pretendem seja produzido, primeiramente rejeito o pedido de citação de 

todos herdeiros, porque, como salientado na decisão anterior, o espólio 

representa a totalidade da herança até que ela seja partilhada, e ato 

seguinte, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

14/12/2018, às 13h30m, para colheita da prova testemunhal indicada pelos 

réus/reconvintes, porque inertes os autores quanto ao dever de indicação 

e justificação da dilação probatória porventura pretendida, assinalando 

que a intimação/notificação dos arrolados é dever processual da própria 

parte, ex vi do que preconiza o art. 455 do NCPC, pena de preclusão do 

direito à prova.

Publique-se.

Às providências.

Juína (MT), 30 de novembro de 2018.

 FABIO PETENGILL,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 100917 Nr: 2074-81.2014.811.0025

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CASTANHEIRA / MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIA GARDIM - OAB:MT/ 

19479/O

 Processo nº: 2074-81.2014.8.11.0025 (Código nº: 100917)

Autor: Ministério Público do Estado de MT

Réu: Município de Castanheira/MT

Vistos,

Cuida-se de ação civil pública cominatória de obrigações positivas e 

negativas perquiridas pelo Parquet, na condição de legitimado universal na 

defesa do patrimônio coletivo e difuso, em face do Município de 

Castanheira/MT, cuja marcha processual encontra-se atravancada, 

pendente da realização de prova pericial na área objeto da pretensão 

judicial.

Nomeado perito técnico e já apresentada a proposta de honorários, 

homologo-a, e determino seja o perito intimado a iniciar, imediatamente, os 

trabalhos, na medida em que já foi instado a tanto, fixando-se prazo 

improrrogável de 15 dias para consecução do laudo, salientando, ademais, 

que o início dos trabalhos não está condicionado ao prévio recolhimento 

dos honorários, porque incide na hipótese a regra do art. 91 do CPC/2015, 

segundo a qual: “As despesas dos atos processuais praticados a 

requerimento da Fazenda Pública, do Ministério Público ou da Defensoria 

Público serão pagas ao final pelo vencido”.

Por conseguinte, intime-se o perito a executar o trabalho, respondendo 

aos quesitos formulados e apresentando o laudo competente, no prazo 

assinalado acima, pena de destituição e descredenciamento do juízo.

Aportando o laudo aos autos, vistas às partes, sucessivamente, a 

começar do autor, pelo prazo legal.

Independente da prova pericial, já tendo sido indicada a prova oral que o 

Parquet pretende ver produzida, designo instrução para o dia 10/12/2018, 

às 16h., devendo serem as partes e as testemunhas – ante a exceção 

legal – devidamente intimadas a comparecer ao ato.

Declaro preclusa a produção de outras provas.

Publique-se.

Às providências.

Juína (MT), 30 de novembro de 2018.

 FABIO PETENGILL,

 Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 103799 Nr: 4344-78.2014.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: EDUARDO TADEU DE FREITAS, SONIA FRASSETTO DE 

FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERNESTO FRANCIS ARANTES PENTEADO, 

ESPOLIO DE EDUARDO DOS SANTOS PENTEADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILSON LIMA FAGUNDES - 

OAB:5994/MT, LUCILENE LINS FAGUNDES - OAB:14970

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉBORA SIMONE SANTOS 

ROCHA FARIA - OAB:OAB/MT 4.198

 Ato seguinte, passando, na dicção do art. 357 do NCPC, ao juízo de 

organização da matéria probatória, verifica-se que a única questão 

controvertida é a validade da notificação dos requeridos, como elemento 

de suas constituições em mora, assim como a extensão dos danos 

alegadamente sofridos pelos autores, razão porque, incidindo ambos 

temas sobre fatos constitutivos do direito dos autores, é deles o ônus de 

provar suas alegações, e como houve pedido expresso de produção de 

prova oral e depoimento pessoal dos demandados, é indiscutível a 

necessidade de realização do ato instrutório, razão porque designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 10/12/2018, às 15h, 

devendo as partes juntar aos autos o rol de testemunhas, para 

conhecimento prévio da parte ex adversa, sem que isso represente 

dispensa ou exoneração da obrigação imposta pelo art. 455 do NCPC, 

quanto ao dever do litigante interessado de convidar as testemunhas para 

o ato instrutório, determinando, ainda, sejam os demandados intimados a 

comparecer em juízo para prestar depoimento pessoal, sob pena de 

confesso.Declaro preclusa a oportunidade de produção de novas provas, 

encerrando a instrução processual ao cabo da audiência ora 

designada.Retifique-se os registros e a capa dos autos, para constar 

como requeridos somente o revel e o Espólio de Eduardo dos Santos 

Penteado.Publique-se.Às providências.Juína (MT), 30 de novembro de 

2018.FABIO PETENGILL,Juiz de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000660-26.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA FELIX LTDA - ME (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 INTIMAÇÃO Intimar a 

parte autora, acerca do inteiro teor da sentença proferida no ID nº 

16409998. JUÍNA, 29 de novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

FRANKLIN JOILSON ALVES BASTOS Gestor Judiciário SEDE DO 2ª VARA 

DE JUÍNA E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: 

(65) 66 3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 - TELEFONE: 

(66) 355661563.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001383-11.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

I. P. G. D. S. L. (EXEQUENTE)

M. E. D. A. D. S. L. (EXEQUENTE)

J. P. C. D. A. D. S. L. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER DE MOURA PAIXAO MEDEIROS OAB - MT19095/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. C. D. A. (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 INTIMAÇÃO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, PARA QUE SE 

MANIFESTE ACERCA DOS COMPROVANTES APRESENTADOS ID. 

16775255/ 16775279. JUÍNA, 30 de Novembro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) FRANKLIN J. ALVES BASTOS Autorizado(a) pelo Provimento 

nº 56/2007-CGJ

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 81754 Nr: 1451-22.2011.811.0025

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANA DA CRUZ ALBARELLO, FÁBIO 

ADRIANO COELHO GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILMAR DA CRUZ E SOUSA - 

OAB:3543-B/MT

 Intime-se a parte requerida, para no prazo legal apresentar alegações 

finais nos termos do Despacho de fls.452.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 28008 Nr: 459-71.2005.811.0025

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA FERREIRA CUSULINI, ANTONIO 

FREDERICO CUSSOLINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELVES MARQUES COUTINHO - 

OAB:7825-B, JÉSSICA RODRIGUES DE SOUZA - OAB:22870/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 "Vistos etc. Defiro o pedido de desarquivamento exclusivamente para 

extração de cópias, conforme pedido formulado à fl. 30.

Intime-se a advogada, e, após o prazo de 10 (dez) dias, arquive-se o feito. 

Cumpra-se. Às providências."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 118765 Nr: 695-37.2016.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ HENRIQUE LEMES MACHADO, NICANOR 

EDUARDO MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 "Vistos etc. Intime-se o exequente, por meio de seu patrono habilitado, 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar o que entender de direito. 

Após, façam-me os autos concluso para ulterior deliberação. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 119296 Nr: 987-22.2016.811.0025

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VFL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON JOSÉ FRANCO - 

OAB:6188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA Vistos etc. [...] Ante o exposto, com fundamento no art. 487, 

inciso I, do novel Código e Processo Civil, JULGO PROCEDENTE a ação e, 

via de consequência, DECRETO o divórcio de VALME FERNANDES LIMA e 

ROSANGELA PEREIRA DE SOUZA nos termos do art. 1.571, inciso IV e do 

art. 1.580, § 2º do Código Civil, bem como do art. 24, Lei 6.515/77. 

Expeçam-se, imediatamente, ofícios e mandados necessários para as 

devidas averbações no Cartório de Registro Civil onde se localiza 

registrado o vínculo ora dissolvido. Sem custas processuais em face da 
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gratuidade da justiça. Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em 

julgado e arquive-se com as anotações e baixas de estilo. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Às providências."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 120724 Nr: 1845-53.2016.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMPORCATE COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO AGUSTINHO WAGNER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALERIA GRECCO TEIXEIRA - 

OAB:12594

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUNICE ELENA IORIS DA ROSA 

- OAB:6850/MT, EVALDO GUSMÃO DA ROSA - OAB:2982/MT, RAFAEL 

JERONIMO SANTOS - OAB:13389/MT

 "SENTENÇA. Vistos etc. [...] Ante o exposto, JULGO EXTINTA por 

sentença a presente execução, na forma do artigo 924 , inciso II, do Novo 

Código de Processo Civil. No mais, Expeça-se Alvará Judicial para 

levantamento do valor descrito à fl. 70-v, devendo ser depositado na 

conta bancária informada à fl. 73. Precluso o prazo recursal, certifique-se 

o trânsito em julgado dessa sentença e arquive-se com as baixas 

necessárias e cautelas de estilo. Custa pela parte autora, se houver. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Às providências. "

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87272 Nr: 1247-41.2012.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARÃO BRASILEIRO RIOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CREDIFIBRA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO, ADEMIR DE OLIVEIRA, NEUZA CLARA DE OLIVEIRA 

SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON JOSÉ FRANCO - 

OAB:6188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO MUNIZ REBELLO - 

OAB:13.122/MT, DANIELI FELBER - OAB:10.623/MT, FLÁVIO LEMOS 

GIL - OAB:14.933-B/MT

 Intime-se os advogados das partes acerca do retorno dos autos à 

Primeira Instância.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 38583 Nr: 2491-78.2007.811.0025

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: F. J. DANSIERI & CIA LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BERNECK S/A PAINÉIS E SERRADOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIDES BATISTA DE LIMA 

NETO - OAB:7525

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:OAB/SP 128.341

 Intime-se as partes acerca da Proposta de honorários apresentada pelo 

perito fls.456/461, depositando nos autos a proporção de 50% (cinquenta 

por cento).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 95338 Nr: 3598-50.2013.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZETE TEOFILO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CASTANHEIRA / MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NIRLEI DE FÁTIMA FRANCO - 

OAB:5389/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE a Parte autora, para que se manifeste no prazo legal acerca da 

petição de fls.101/108.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 94802 Nr: 3048-55.2013.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDVAL PEDRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL AUGUSTO DE BRITO - 

OAB:OAB/MT 13.631

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:OAB/MT 8506-A

 Initme-se as partes da decisão de fl.151 bem como indiquem assistente 

técnico e/ou apresentarem quesitos suplementares no prazo de 05 (cinco) 

dias.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 140662 Nr: 3820-42.2018.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GTRP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 Vistos,

Presentes os requisitos exigidos pelo art. 41 do CPP, cuja imputação 

encontra respaldo nos elementos inquisitoriais, RECEBO a denúncia 

oferecida.

CITE(M)-SE o(a, s) ACUSADO(A, S) supramencionado(a, s) para, nos 

termos do art. 396 do CPP:

(a) TOMAR(EM) CIÊNCIA da acusação, nos termos da denúncia;

(b) RESPONDER(EM) À ACUSAÇÃO por escrito, em dez (10) dias, 

contados do efetivo cumprimento do mandado de citação (Súmula 

710/STF).

Na oportunidade da citação o(a, s) acusado(a, s) DEVERÁ(ÃO) SER 

INFORMADO(A, S) e ADVERTIDO(A, S) de que:

(a) PODERÁ(ÃO) contratar advogado(a) para apresentar defesa;

(b) caso não tenha condições de contratar um(a) advogado(a) ou não o 

contrate no prazo de 10 (dez) dias ser-lhe-á nomeado um(a) Advogado(a) 

Dativo(a);

Para tanto, DEVERÁ o Sr. Meirinho indagar ao(s, a) acusado(s, a) se 

ele(s) pretende(em) ou não constituir advogado(a), bem como as razões 

de não contratar (art. 1.373, §§ 3º e 4º, da CNGC).

(c) caso esteja(m) preso(s), qualquer familiar seu poderá procurar a 

Secretaria da 3ª Vara desta Comarca para orientar-se acerca do 

procedimento de nomeação de advogado(a) dativo(a).

O(A, S) acusado(a, s) DEVERÁ(ÃO) SER(EM) ADVERTIDO(A, S) de que 

não poderá(ao) mudar de residência ou dela se ausentar sem comunicar a 

este Juízo o lugar onde poderá(ão) ser(em) encontrado(a, s), pois caso 

não seja(m) encontrado(a, s) nos endereços fornecidos o processo 

seguirá sem a(s) sua(s) presença(s).

INDEFIRO os itens pleiteados na cota ministerial no que tange aos 

requerimentos de folhas de antecedentes criminais, bem como certidão 

criminal do Cartório Distribuidor desta Comarca, uma vez que o Ministério 

Público, ostentando o poder de requisição, não comprovou a 

impossibilidade de fazê-los, forte do art. 1.373, II, da CNGC.

Quanto a eventuais crimes, cuja ação penal se procede mediante 

queixa-crime e não havendo decadência, INTIME-SE a vítima para, caso 

queira, promover as medidas legais.

CUMPRA-SE, servindo a presente como MANDADO de 

CITAÇÃO/INTIMAÇÃO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 3233 Nr: 4984-67.2003.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON CAMINHA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELINTON JOSÉ SERPA GIL - 

OAB:4812/MT

 Ante o exposto, cumprida a finalidade da prisão, que era a localização do 

pronunciado, cuja comprovação de endereço aportou aos autos à fl. 

244-246, CONCEDO a LIBERDADE PROVISÓRIA ao acusado NELSON 

CAMINHA DOS SANTOS e nos termos do art. 319 do CPP, APLICO às 

seguintes medidas cautelares pessoais:a) COMPARECIMENTO do acusado 

em todos os atos do processo, estando o beneficiado proibido de alterar 

seu endereço sem comunicação a este Juízo;b) PROIBIÇÃO de 

ausentar-se da Comarca onde reside sem prévia comunicação;c) 

RECOLHIMENTO domiciliar no período noturno e nos dias de 

folga;EXPEÇA-SE ALVARÁ de SOLTURA e COLOQUE o pronunciado 

imediatamente em liberdade, salvo se por outro motivo estiver preso, 

ficando o pronunciado ADVERTIDO de que o descumprimento das medidas 

cautelares acima determinadas poderá redundar na aplicação de outras 

medidas que garanta a instrução processual, inclusive prisão 

preventiva.No ato da soltura do pronunciado, se a CARTA PRECATÓRIA 

expedida à f. 242, cuja finalidade é de INTIMAÇÃO PESSOAL do 

pronunciado, ainda não estiver sido cumprida, DEVERÁ ser cumprida 

concomitantemente a esta decisão.Ainda, DEVERÁ o Sr. Meirinho LER 

expressamente as condições aludidas nesta decisão, alertando-se ao 

acusado das consequências do descumprimento.CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 137172 Nr: 1339-09.2018.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO VIEIRA DE NOVAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 Vistos,

Analisado detidamente os autos, e revistando o aporte fático utilizado para 

decretar a prisão preventiva (autos sob o Código n. 136938), tenho que a 

circunstância empírica permanece inalterada, ou seja, não aportou nos 

autos nenhum elemento novo a justificar a alteração daquela decisão, 

cujas razões faço referência “per relationem”, técnica permitida na 

jurisprudência.

Confira-se o trecho da decisão proferida em audiência de custódia:

“(...) noto que a prisão está formalmente em ordem, não havendo notícia 

de abuso ou maus tratos no cumprimento desta prisão decretada pelo juiz 

plantonista. Para além dos fundamentos da prisão lançados pelo juízo 

plantonista, acrescento como reforço à GRAVIDADE CONCRETA do delito 

(possibilidade de complementação de fundamentos acolhida pela 

jurisprudência dos tribunais superiores), o “modus operandi” do crime, 

cujo cenário revela um crime brutal que resultou em inúmeras facadas na 

vítima dentro do seu próprio local de trabalho (...)”

Com efeito, o delito imputado ao acusado, qual seja, feminicídio, causa uma 

repercussão extremamente negativa na sociedade, na medida em que 

analiso a gravidade em concreto do delito exposta no modus operandi, em 

tese, do crime praticado. Assim, ressalto à GRAVIDADE CONCRETA do 

delito, cujo cenário revela um crime brutal que resultou em INÚMERAS 

FACADAS na vítima dentro do seu próprio local de trabalho.

Julgado que sintetiza esse entendimento:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE 

QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL E UTILIZAÇÃO DE RECURSO QUE IMPEDIU 

OU DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRISÃO PREVENTIVA. 

REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. 

CONCURSO DE DOIS AGENTES. GRAVIDADE CONCRETA. 

PERICULOSIDADE DOS ENVOLVIDOS. NECESSIDADE DE 

ACAUTELAMENTO DA ORDEM PÚBLICA. CUSTÓDIA FUNDAMENTADA. 

COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA. 1. Não há que se falar em 

constrangimento ilegal quando a custódia cautelar está devidamente 

justificada na garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta 

do delito em tese praticado e da periculosidade social do recorrente, bem 

demonstradas pelas circunstâncias em que ocorridos os fatos delituosos. 

2. Caso em que o recorrente foi denunciado por participar de empreitada 

criminosa que redundou na morte ofendido, o qual teve a vida ceifada 

após ser atingido no peito e no abdome por duas facadas enquanto 

estava caído no chão em decorrência de duas pauladas desferidas contra 

sua cabeça, circunstâncias que denotam a maior reprovabilidade da 

conduta perpetrada, justificando a manutenção da medida extrema. 3. 

Recurso improvido. (Recurso em Habeas Corpus nº 47.757/MA 

(2014/0113155-5), 5ª Turma do STJ, Rel. Jorge Mussi. j. 05.08.2014, 

unânime, DJe 25.08.2014). (grifo nosso)

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido revogação da prisão preventiva ora 

formulado.

No mais, CUMPRA-SE na íntegra a decisão de f. 188.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

INTIME-SE e CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 137873 Nr: 1858-81.2018.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVALDO FERREIRA LEMES, VULGO 

"NEGUINHO", MIRIAM DE SOUZA AMORIM, ANDRESSA VIVIAN PEREIRA, 

FÁBIO BOLSONI, CLAUDEMIR FRANCO DE FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO FERNANDO GIANINI 

LEITE - OAB:20037A/MT, HILONÊS NEPOMUCENO - OAB:14764-B/MT

 Vistos,

Considerando a necessidade de readequação da pauta para realização de 

Júri (autos sob o código 4206), REDESIGNO a audiência para o dia 

16/01/2019, às 13h30min.

INTIMEM-SE.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80971 Nr: 585-14.2011.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LELES AVELINO DA COSTA, FLÁVIO ALEX 

PADOVANI, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

NELSON PEREIRA DA SILVA, OSEIAS EVANDRO PINHEIRO, PATRICIA 

SOARES DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO LEMOS GIL - 

OAB:14.933-B/MT, HUENDEL ROLIM WENDER - OAB:10858, JANAÍNA 

BRAGA DE ALMEIDA - OAB:13.701/MT, RINALDO FREITAS VIEIRA - 

OAB:15410, WELINTON JOSÉ SERPA GIL - OAB:4812/MT

 Código de rastreabilidade: 81120183840616

Documento: CARTA PRECATORIA CODIGO 80971 - CUIABA.pdf

Remetente: SECRETARIA DA 3ª VARA - JUÍNA ( PAULO RICARDO 

PASSINATO AMORIM )

Destinatário: ****PROTOCOLO FÓRUM DA CAPITAL**** ( TJMT )

Data de Envio: 30/11/2018 13:42:20

Assunto: META 02 - ENVIO DE CARTA PRECATÓRIA CÓDIGO 80971 - 

ENVIO DE CARTA PRECATÓRIA E DOCUMENTOS COM FINALIDADE DE 

INQUIRIR TESTEMUNHA - OBS: SEGUE EM DOIS ANEXOS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 129049 Nr: 1944-86.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDER NILTON DA SILVA, LIONEI DE SOUZA 

NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉIA OLIVEIRA LIMA - 

OAB:6283B/MT, ANTONIO VALDENIR CALIARE - OAB:13443/MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE, LIONEI DE SOUZA NASCIMENTO, 

PARA NO PRAZO LEGAL, APRESENTAR AS CONTRARRAZÕES DO 

RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO.

Juizado Especial Cível e Criminal
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Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010454-88.2013.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZEU DA SILVA PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARMEM LUCIA E SILVA PRADO OAB - MT0005289A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONFEDERACAO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS (REQUERIDO)

MARILENA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOEVERTON SILVA DE JESUS OAB - MT0009946A-O (ADVOGADO(A))

DIEGO FABRINNY PIMENTA BRAGA OAB - MT0015866A 

(ADVOGADO(A))

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, para se manifestar com relação a petição de quitação e 

satisfação integral do feito juntado pela parte Requerida ao id.16499728 no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000044-17.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DA SILVA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SS COMERCIO DE COSMETICOS E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP0117417A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo: 

1000044-17.2018.8.11.0025. REQUERENTE: JOAO BATISTA DA SILVA 

JUNIOR REQUERIDO: SS COMERCIO DE COSMETICOS E PRODUTOS DE 

HIGIENE PESSOAL LTDA VISTOS. Dispenso o relatório nos termos do 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Compulsando os autos verifico que a parte 

reclamante, mesmo devidamente intimada da audiência de conciliação 

designada, deixou de comparecer ao ato (ID. 13036736). É certo que essa 

atitude demonstra o total descaso da parte reclamante com o feito. Se a 

parte autora deixa de comparecer a qualquer audiência do processo, 

extingue-se o processo sem julgamento do mérito, conforme o artigo 51, I, 

da Lei 9.099/95, vejamos: "Artigo 51 – Extingue-se o processo, além dos 

casos previstos em lei: I – quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo." Por tais razões, a medida cabível 

ao caso em testilha é a extinção dos autos sem a resolução do mérito. 

Ante ao exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO E 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na 

esteira do art. 51, I, da Lei 9.099/95. Deixo de condenar ao pagamento de 

custas e taxas judiciais, nos termos dos artigos 54 e 55, da Lei 9099/95. 

Transitada em julgado, arquive-se o feito com as baixas e anotações de 

estilo. P. I. C. Às providências. FABIO PETENGILL Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo: 

1000046-84.2018.8.11.0025. REQUERENTE: KALINE EDUARDA NUNES DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. TERMO DE AUDIÊNCIA Aos 

vinte seis dias do mês de novembro do ano de 2018, nesta cidade e 

Comarca de Juína, Estado de Mato Grosso, na sala de audiências da 

primeira vara, edifício do Fórum, onde se encontrava presente o 

Excelentíssimo Senhor Juiz FABIO PETENGILL, às 17h30min, foi declarada 

aberta a presente audiência de nos autos da Ação de nº 

1000046-84.2018.8.11.0025- PJE. Presentes ao ato, a requerida Banco 

Bradesco S/A, representada pela preposta Lizandra Zanella Petuco, 

acompanhada por advogado Dr. Lincoln Marcos de Oliveira que juntara 

carta de preposição e instrumento de substabelecimento no prazo de 05 

dias. Ausentes a autora da ação. As partes, procuradores e testemunhas 

presentes foram cientificadas que os atos judiciais seriam gravados 

(aqueles decorrentes de depoimentos e manifestações processuais 

realizadas no ato) e os demais registrados, por resumo, no termo de 

audiência, sendo-lhes franqueado o acesso e a visualização da 

confecção da ata, que, ao final, foi conferida e atestada como retrato fiel e 

integral dos fatos havidos durante o ato judicial, sendo dispensada a 

impressão e assinatura das partes e testemunhas nos termos lavrados, 

facultando-se ao interessado imprimir ou copiar os atos diretamente dos 

meios eletrônicos de consulta processual. O MM. Juiz sentenciou de forma 

oral nos termos e fundamentos gravados em mídia digital de cuja a parte 

dispositiva restou assim exarada: O MM. Juiz sentenciou de forma oral nos 

termos e fundamentos gravados em mídia digital de cuja a parte dispositiva 

restou assim exarada: “Assim sendo, com espeque no art. 487, I do 

CPC/15, Julgo Improcedente a pretensão contida na inicial, para rejeitar os 

pedidos de exclusão do registro da dívida nos bancos de dados de 

restrição ao crédito e de indenização pelo ato perpetrado, porque lícito e 

validado pelo ordenamento jurídico. Por entender robustamente 

caracterizado o abuso do direito de ação, seja pela repetição da mesma 

demanda contra vários réus, seja pelo manejo de ação repetitiva 

apresentada de modo formulário e padronizado, caracterizando o concílio 

entre advogado e cliente para proposituras de demandas em massa, 

condeno o autor e seu patrono pela multa a que alude o NCPC, ante o 

reconhecimento da litigância de ma-fé, nos termos do art. 80, I e III do CPC, 

fixando a multa pelo agir como improbus litigator, no percentual de 10% 

sobre o proveito econômico que se buscava alcançar com a ação. 

Registre-se que a responsabilidade solidária do escritório de advocacia 

que patrocinou a causa é hialina, a uma porque inexiste norma a blindar o 

advogado das responsabilidades processuais decorrentes da litigância 

abusiva, e a duas porque o demandismo inconsequente e exagerado está 

suficientemente demonstrado nos autos, por tudo o que foi 

detalhadamente exposto. Colho da jurisprudência carioca: “Impõe-se, 

contudo, em vista do que se apurou, a imposição de solidariedade ao 

causídico. A banalização do acesso à Justiça deve ser enfrentada porque 

constitui abuso do exercício do direito de ação e amesquinha o poder do 

Estado-Juiz. Ademais, os profissionais da advocacia estão sujeitos aos 

preceitos do Código de Ética da OAB, que estabelece regras 

deontológicas fundamentais atinentes ao exercício profissional. (…) Insta 

observar que o advogado pode ser responsabilizado por litigância de 

má-fé solidária, quando restar patente afronta aos princípios da eticidade 

e da probidade processual, exarados no artigo 14, do diploma processual 

civil, os quais se desdobram, segundo ALCIDES DE MENDONÇA LIMA 

citado pelo Juiz do TRT FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO E SILVA (Ac. 

n. 059494, DJ 17/1/2001), no dever da verdade (art. 14, I); no dever de 

lealdade e boa-fé, que pode estar contido naquele, sendo tomado em 

sentido amplo (art. 14, II e III); e no dever de atuar rigorosamente dentro do 

que for necessário ao juiz (art. 14, IV). (…) Verifica-se que a conduta do 

autor e de seu patrono viola o dever de proceder com lealdade e boa-fé e 

de veracidade das partes em juízo, na dicção do art. 14 do CPC e atrai a 

responsabilidade por dano processual previsto no art. 17 do CPC. 

Aplica-se a sanção prevista no artigo 18 do CPC, para que seja a prática 

desestimulada e assim evitada a sua reiteração. A doutrina é firme e 

rigorosa em relação ao dever de lealdade processual, como decorrência 

do princípio básico de boa-fé como regra de comportamento da parte em 

juízo, porque o processo antes de tudo atende a um fim ético. É de se 

reconhecer a prática de ato atentatório à dignidade da justiça. Portanto, 

conheço do recurso inominado e nego provimento para manter a sentença 

por seus próprios fundamentos, condenando a parte autora e seu 

patrono, SOLIDARIAMENTE, à multa pela litigância de má-fé percentual 

10% sob o valor do provento econômico buscado com a causa. Custa e 

honorários no mante de 10% do valor do pedido. Operada a coisa julgada, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes. A presente 

sentença foi publicada em audiência, saindo os presentes intimados. 

Registre-se. Cumpra-se”. Nada mais. Encerrou-se às 17h40min o presente 
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termo que, lido e achado conforme, vai devidamente assinado pelos 

presentes, que saem intimados de todo o decidido. Fabio Petengill Juiz de 

Direito
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KALINE EDUARDA NUNES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo: 

1000045-02.2018.8.11.0025. REQUERENTE: KALINE EDUARDA NUNES DA 

SILVA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. TERMO DE AUDIÊNCIA Aos 

vinte seis dias do mês de novembro do ano de 2018, nesta cidade e 

Comarca de Juína, Estado de Mato Grosso, na sala de audiências da 

primeira vara, edifício do Fórum, onde se encontrava presente o 

Excelentíssimo Senhor Juiz FABIO PETENGILL, às 17h45min, foi declarada 

aberta a presente audiência de nos autos da Ação de nº 

1000045-02.2018.8.11.0025- PJE. Presentes ao ato, a requerida 

Telefônica Brasil S/A, representada pelo preposto Valdinei Pereira Dias, 

acompanhado por seu advogado Dr. Eugenio Barbosa de Queiroz. 

Ausente a autor da ação. As partes, procuradores e testemunhas 

presentes foram cientificadas que os atos judiciais seriam gravados 

(aqueles decorrentes de depoimentos e manifestações processuais 

realizadas no ato) e os demais registrados, por resumo, no termo de 

audiência, sendo-lhes franqueado o acesso e a visualização da 

confecção da ata, que, ao final, foi conferida e atestada como retrato fiel e 

integral dos fatos havidos durante o ato judicial, sendo dispensada a 

impressão e assinatura das partes e testemunhas nos termos lavrados, 

facultando-se ao interessado imprimir ou copiar os atos diretamente dos 

meios eletrônicos de consulta processual. O MM. Juiz sentenciou: 

“Havendo ausência da parte autora ao ato processual, o que contraria o 

carácter de celeridade e oralidade do procedimento sumaríssimo, e não 

havendo provas suficiente da litigância de má fé, da parte autora, 

afasta-se a incidência enunciado n° 90 do FONAJE, que justificando-se a 

extinção da ação nos termos do artigo 51 da lei n° 9.099/95. Sem custas e 

nem honorários nos termos do artigo 55 da lei n° 9.099/95. Operada a 

coisa julgada, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes. Cumpra-se”. Nada mais. Encerrou-se às 17h46min o presente 

termo que, lido e achado conforme, vai devidamente assinado pelos 

presentes, que saem intimados de todo o decidido. Fabio Petengill Juiz de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo n°: 

1000118-71.2018.8.11.0025 Requerente: Patricia Roz Dos Santos 

Castanha Requerido: Unimed Cuiabá- Cooperativa de Trabalho Médico 

Vistos, etc. Relatório dispensado nos termos da Lei n. 9.099/95 (art. 38). 

Em breve resumo da questão judicializada, verifica-se que se trata de 

ação cominatória de obrigação de fazer por meio da qual pretende a 

demandante ser ressarcida dos danos materiais e morais que afirma ter 

sofrido em decorrência de negativa de cobertura contratual a 

procedimento cirúrgico de emergência ao qual teve de ser submetida por 

força de enfermidade inesperada, da qual foi acometida no último dia do 

ano de 2013. Narra ter aderido a plano de saúde empresarial ante sua 

contratação como empregada da empresa Mercantil Pollux L, em 01 de 

agosto de 2013, entretanto, quando ainda se encontrava em período de 

carência estabelecido no contrato de adesão (180 dias), teve de ser 

internada e submeteu-se à cirurgia de “apendicectomia de urgência”, no 

dia 31/12/2013, conforme demonstra a Guia de Solicitação de Internação 

n. 000000258164, emitida pelo Hospital Beneficência Juína Ltda., a qual 

não foi autorizada pela demandada, que alegando a previsão contratual de 

carência limitou a cobertura às primeiras 12 horas de internação. Aduz, 

então, a demandante que pela emergência do caso, teve de custear as 

despesas da cirurgia, no valor de R$ 5.076,67 para o Hospital e R$ 600,00 

para o médico anestesista, razão porque entendendo indevida a 

suscitação de carência ou limitação de atendimento em casos de 

urgência/emergência requer o ressarcimento das despesas pagas, assim 

como, indenização pelos danos morais que afirma ter suportado pelo 

evidente estado de apreensão de toda família diante da negativa de 

cobertura do plano de saúde. A sua vez, afirmou a demandada que a 

Cláusula XIII do contrato de plano de saúde empresarial ao qual aderiu a 

demandante, previa um prazo de carência de “180 dias para 

procedimentos em ambulatório, quimioterapia, radioterapia, medicina 

intervencionista, internações clínicas, cirúrgicas e UTI/CTI exceto parto e 

patologias pré-existentes”, o que aconteceu na hipótese, tendo a 

operadora de plano de saúde, obedecendo a normatização expendida 

pelos órgãos reguladores controlados pela ANS, respeitado a garantia de 

atendimento emergencial nas primeiras 12 horas, em situações de 

emergência/urgência, dando obediência ao que estabelece o art. 2º, da 

Resolução CONSU n. 13/98, não havendo falar em negativa de cobertura 

ou em ilicitude na limitação do prazo de internação coberto, já que se cuida 

de mera execução de cláusulas contratuais e disposições normativas de 

aplicação válida e legítima no âmbito das relações entre planos de saúde e 

seus usuários. Estabelecidos os limites da lide, de proemio há que se 

assinalar ser indiscutível que o procedimento cirúrgico realizado pela 

autora se deu dentro do prazo de carência contratual, que, antes de mais 

nada, é preciso que se diga, nada tem de inválido, abusivo ou iniquo. Vale 

dizer: contratar e estipular um prazo mínimo, desde que razoável, para 

atendimento e cobertura de enfermidades, não se afigura abusivo e nem 

pode ser tisnado de ilícito, porque se cuida de um direito contratual de 

equilíbrio das relações jurídicas que se atribui aos prestadores de 

serviços desse âmbito econômico. A questão está em analisar se, nas 

situações de emergência, a limitação ao atendimento pelo prazo de 12 

horas, previsto inclusive em ato regulador do Conselho Superior de Saúde 

(CONSU), é válida ou se conflita com a regra preconizada no art. 12, V, da 

Lei reguladora dos planos de saúde (9.656/98). Nesse diapasão, tem 

assinalado a jurisprudência das Cortes que: “A resolução n. 13/98 do 

CONSU sequer tem força suficiente para veicular restrição desta 

natureza, à disposição legal (art. 12, V, c, da Lei 9.656/98) que, no caso é 

amplo, e não prevê, em nenhum momento, restrição ao atendimento de 

emergência para as primeiras 12 horas” (TJSP, 3ª Câmara de Direito 

Privado, Apelação Cível nº 361.343.4.4/3), ou seja, como a própria lei 

reguladora do funcionamento de planos de saúde, estabelece que em 

situações de emergência/urgência a carência máxima, independente dos 

prazos contratados, é de 24 horas, não poderia ato infralegal delimitar a 

obrigação das operadoras a somente este ou aquele tipo ou tempo de 

cobertura, razão porque deve-se ter por ineficaz, porque incompatível 

com a legislação vigente, a previsão normativa de que se usou a 

demandada para negar a cobertura ao procedimento cirúrgico de 

emergência ao qual a autora teve de se submeter. É precioso recordar 

que a dinâmica das relações jurídicas contrastada com a necessidade 

estatal de garantir o mínimo necessário à sobrevivência digna dos 

cidadãos, fez com que a outrora indestrutível autonomia da vontade 

pudesse ser mitigada e sopesada com outros princípios e valores que 

também orientam e dirigem a vontade social. Na hipótese, estamos 

defronte a modalidade contratual que sem sombra de dúvidas reclama 

atenção e especial inflexão teleológica na interpretação de suas cláusulas 

e regramentos, pela delicadeza do seu objeto (a prestação de saúde 

suplementar) e as características disfuncionais da saúde pública no país, 

justificando-se a adoção do chamado “dirigismo contratual”, ou seja, da 

intervenção estatal para delimitar e fiscalizar a execução de determinadas 

relações jurídicas entre os particulares. Sobre o tema, Silvio de Salvo 

Venosa esclarece que: “Em muitos setores da economia, e de forma 

crescente, o Estado imiscui-se nas relações privadas. Nessa espécie 

contratual, o Estado impõe determinada orientação, estabelecendo 

cláusulas ou proibindo-as, e delimitando o âmbito da vontade privada. 
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Exemplo disso são os tabelamentos de preço. O Estado impõe preço 

mínimo ou preço máximo para certos bens ou serviços. Também a 

legislação do inquilinato e a legislação bancária são exemplos típicos. Há 

normas na relação entre as partes impostas pelo Estado. São normas de 

ordem pública. Cabe ao intérprete diferençar entre o que é dirigido e o que 

é dispositivo nessas relações contratuais.” (in Direito Civil, vol. II, 5ª ed., 

ed. Atlas Jurídico, p. 417). Desse modo, ainda que a cláusula contratual 

que estabelecia o prazo de carências para atendimentos de maiores 

complexidades, como intervenções cirúrgicas por exemplo, seja 

perfeitamente válida, ela deve ser lida na conformidade do respeito e 

proteção ao direito à vida digna, o que importa concluir que não pode 

servir de negativa de cobertura a casos que impliquem comprometimento 

da própria vida do paciente/usuário. Essa também é a posição da Corte 

Federal: 4. Os artigos 18, § 6º, III, e 20, § 2º, do Código de Defesa do 

Consumidor preveem a necessidade da adequação dos produtos e 

serviços à legítima expectativa que o Consumidor tem de, em caso de 

pactuação de contrato oneroso de seguro de assistência à saúde, não 

ficar desamparado, no que tange à procedimento médico premente e 

essencial à preservação de sua vida. 5. Portanto, não é possível a 

Seguradora invocar prazo de carência contratual para restringir o custeio 

dos procedimentos de emergência, relativos a tratamento de tumor 

cerebral que acomete o beneficiário do seguro. 6. Como se trata de 

situação-limite em que há nítida possibilidade de violação ao direito 

fundamental à vida, "se o juiz não reconhece, no caso concreto, a 

influência dos direitos fundamentais sobre as relações privadas, então ele 

não apenas lesa o direito constitucional objetivo, como também afronta 

direito fundamental considerado como pretensão em face do Estado, ao 

qual, enquanto órgão estatal, está obrigado a observar".(RE 201819, 

Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Relator(a) p/ Acórdão: Min. GILMAR 

MENDES, Segunda Turma, julgado em 11/10/2005, DJ 27-10-2006 

PP-00064 EMENT VOL-02253-04 PP-00577 RTJ VOL-00209-02 PP-00821) 

7. Recurso especial provido para restabelecer a sentença” (STJ, REsp n. 

962.980, Rel. Min. Luis Felipe Salomão). Dessarte, a conclusão evidente é 

a de que, tratando-se de procedimento de urgência, a única carência 

possível de exigência era aquela prevista no art. 12, V, da Lei n. 9.656/98, 

ou seja, 24h desde o momento da contratação, o que já havia sido 

ultrapassado em muito quando da internação da demandante, e, por 

consequência, mostra-se indevida a recusa da operadora de plano de 

saúde a cobertura do tempo integral de internação, devendo ser 

condenada a ressarcir a usuária dos gastos por ela suportados. Doutro 

lado, sedimentou-se na jurisprudência da Alta Corte de Justiça o 

entendimento de que a negativa da cobertura contratual, quando devida, é 

causa de violação da personalidade pela maximização do estado de 

fragilidade do já combalido usuário/enfermo, verbis: “Tratando-se de 

contrato de seguro-saúde sempre haverá a possibilidade de 

conseqüências danosas para o segurado, pois este, após a contratação, 

costuma procurar o serviço já em evidente situação desfavorável de 

saúde, tanto a física como a psicológica. Conforme precedentes da 3.ª 

Turma do STJ, a recusa indevida à cobertura pleiteada pelo segurado é 

causa de danos morais, pois agrava a sua situação de aflição psicológica 

e de angústia no espírito. Recurso especial conhecido e provido” (REsp 

657.717/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma). Pela natureza 

da relação jurídica e a potencialização da situação de aflição natural a 

qualquer pessoa enferma em grau de gravidade que exija submissão a 

procedimento cirúrgico de emergência, parece-me bastante razoável 

arbitrar os danos à personalidade no dobro da perturbação material 

experimentada pela usuária do plano de saúde ao ter de custear sozinha 

as despesas médicas e hospitalares, fixando, assim, a indenização em R$ 

11.000,00. Ante o exposto, Julgo Procedente a pretensão vertida na inicial 

para condenar a demandada a ressarcir a autora dos gastos com a 

cirurgia de apendicectomia de urgência, no montante de 5.676,67 (cinco 

mil, seiscentos e setenta e seis reais e sessenta e sete centavos), bem 

como a indenizar os danos morais experimentados pela autora, no valor 

de R$ 11.000,00. Quanto aos consectários da mora, os danos materiais, 

por se cuidar de ilícito contratual, juros de mora desde a citação e 

correção monetária a partir do desembolso da despesa indevidamente 

custeada pela vencedora. No que pertine aos danos morais, na esteira do 

entendimento sufragado no REsp. 1.132.866/SP, juros de mora desde o 

evento danoso e correção monetária, a partir da fixação do valor 

indenizável. Sem custas nem honorários, por incabíveis nessa fase 

procedimental (arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). Publicado no próprio 

sistema PJe. Juína/MT, 27 de novembro de 2.018. FABIO PETENGILL, Juiz 

de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo nº: 

1000031-18.2018.8.11.0025 Requerente: Daniel Medeiros da Costa 

Requerido: Banco do Brasil S/A. VISTOS ETC. Dispensado o relatório nos 

termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. Compulsando os autos, verifica-se 

que a pretensão é natimorta e, ademais, no curso da lide ocorreu fato 

impeditivo de sua prosseguibilidade, ignorado pelos sujeitos processuais, 

mas que por se tratar de desobediência à norma cogente, não admite 

superação e merece ser analisado em qualquer fase procedimental. De 

plano, constata-se com certa facilidade pela narrativa exordial, que 

malgrado tenha nominado sua pretensão de repetição de indébito e 

fundado seu pedido na norma consumerista inserta no art. 42 do CDC, o 

que busca o autor é indenização por alegado dano processual, decorrente 

do fato de ter sido demandado por dívida já paga. Segundo o autor, 

formalizado contrato de mútuo rural com a ré, após dois aditivos, a avença 

foi inteiramente quitada, entretanto, a instituição financeira, agindo de 

modo absolutamente negligente, ajuizou ação de execução de título 

extrajudicial em face do ora autor (tombada sob nº 

0000015-23.2014.8.11.0025, que tramitou perante a 1ª Vara Cível da 

Comarca de Juína) e na qual inclusive realizou-se a constrição de 

numerários existentes em três contas bancárias do suposto devedor, o 

que, a par de danos morais que verbera ter sofrido, teria gerado o direito à 

restituição em dobro do indébito, supostamente por incidência da norma 

consumerista ao caso em tela. É evidente que aqui não se está a tratar de 

repetição de indébito e sim da hipótese do art. 940 do CC/2002, ou seja, a 

repetição em dobro da cobrança judicial de um indébito, razão porque, 

claramente, padece de vício de argumentação e de fundamentação a peça 

exordial. Haver-se-ia de dizer que ante as novas regras processuais 

implantadas pelo CPC/15, pela ideia de primazia do mérito, seria cabível a 

correção de toda parte da fundamentação exordial, aproveitando-se o 

procedimento já iniciado, mas também isso é impossível, porque, sabe-se 

lá baseado em que precedente ou ilação jurídica, decidiu o autor “nomear 

uma preposta” para representa-lo em audiência, como se a regra do art. 

51 da Lei n. 9.099/95 fosse uma mera formalidade, que pudesse ser 

contornada com a indicação de um preposto a representar as partes 

judicialmente. Ocorre que o legislador quis organizar um rito, um 

procedimento timbrado pela oralidade e pela concentração dos atos, que, 

de regra e preferencialmente, devem ser praticados e desenvolvidos em 

audiência, com a obrigatória presença das partes, porque nos juizados 

especiais conciliar não é uma simples possibilidade do procedimento e sim 

a sua essência, a sua intenção primordial, a sua finalidade. Por isso é que 

se a parte autora deixa de comparecer a qualquer audiência do processo, 

extingue-se o processo sem julgamento do mérito, conforme o artigo 51, I, 

da Lei 9.099/95, vejamos: "Artigo 51 – Extingue-se o processo, além dos 

casos previstos em lei: I – quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo." Destaque-se, aqui, que até mesmo 

às micro-empresas e empresas de pequeno porte, como salienta o 

Enunciado 141 do FONAJE, se exige presença do sócio administrador ou 

unitário, porque, reitere-se, a mens legis do rito especial dos Juizados 

Especiais é a solução simplificada, em prazo mais exíguo e com menor 

formalidade e, sempre que possível, consensuada da lide, não se 

justificando que alguém que já demandava sob o procedimento ordinário 

resolva tangenciar parte da demanda ao rito sumaríssimo para, ao depois, 

se comportar como se sob o rito ordinário estivesse. Diga-se, com todas 

as letras, se o autor não reside na Comarca, se tem outros afazeres que 

lhe impedem de litigar presencialmente, então não deve pretender litigar 

sob o rito sumaríssimo, porque a presença pessoal do demandante é 

exigência sine qua non para o prosseguimento do feito. Por tais razões, a 

medida cabível ao caso em testilha é a extinção dos autos sem a 

resolução do mérito. Ante ao exposto, e por tudo mais que dos autos 

consta, JULGO E DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 
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MÉRITO, na esteira do art. 51, I, da Lei 9.099/95. Deixo de condenar ao 

pagamento de custas e taxas judiciais, nos termos dos artigos 54 e 55, da 

Lei 9099/95. Transitada em julgado, arquive-se o feito com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Juína-MT, data da 

assinatura registrada no sistema. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001598-21.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE APARECIDA DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANDY VINICIUS SPANHOL OAB - MT9114/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE 

TITULOS E VALORES MOBILIARIOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo: 

1001598-21.2017.8.11.0025. REQUERENTE: SIMONE APARECIDA DOS 

REIS REQUERIDO: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. 

DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS VISTOS, Ação 

declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de 

indenização por danos morais, verbalizada por Simone Aparecida dos 

Reis em face de BTGPACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A porque, 

segundo a demandante, teria sido negativado por dívida inexistente, 

caracterizando o agir ilícito que enseja a responsabilização objetiva da 

fornecedora de serviços demandada. De acordo com a autora, ao tempo 

do ajuizamento da ação descobriu que seu nome achava-se negativado 

nos órgãos de proteção ao crédito (SCPC), por uma dívida de R$ 900,46 

cuja inclusão foi realizada em três datas distintas, 15/07/2013, 21/07/2013 

e 23/04/2014 e refere-se ao contrato respectivamente de n. 

16065687131,nº 16068498371 e nº 56018225001, entretanto aludida 

dívida não existiria, porque seria ele cumpridora de suas obrigações, não 

reconhecendo validade nem legitimidade no apontamento existente. 

Pretende, assim, indenização pelos danos morais decorrentes da 

negativação indevida, requerendo, ainda, a exclusão da anotação para 

todos os efeitos. Inexitosa a tentativa de conciliação, foi a requerida citada 

e apresentou defesa, afirmando que existiu relação contratual entre as 

partes e que a negativação se trata de simples exercício regular de direito, 

já que o valor apontado como impago refere-se a pedidos de produtos que 

não teria sido quitada pela autora, porém, não apresentou nenhum 

documento a escorar suas alegações. Impugnando a peça defensiva, o 

demandante rebateu os argumentos da reclamada, para, em síntese, 

reafirmar a inexistência da dívida e alegar que a ré não trouxe documentos 

que confirmem as teses expendidas na contestação. É o relato 

necessário. Decido. Tratando-se de demanda cujas questões fáticas 

estão bem delineadas, resta evidente a desnecessidade de dilatação da 

instrução probatória, impondo-se ao julgador, como corolário lógico do 

princípio da duração razoável do processo, o dever de decidir diretamente 

a lide, nos termos do art. 355, I, do NCPC, entregando a prestação 

jurisdicional de modo eficiente e célere. Emerge da análise dos autos, que 

o cerne da controvérsia está na existência ou não de relação jurídica 

entre as partes que ampare a cobrança do débito que ensejou a 

negativação do nome do autora junto aos bancos de dados de restrição 

ao crédito. Malgrado a reclamada ter defendido a licitude da sua conduta, 

ao argumento de que o débito seria decorrente de um contrato 

estabelecido entre ela e o autora, não apresentou qualquer documento 

apto ou prova das suas afirmações desvencilhando-se do ônus que lhe 

competia. Ademais, em se tratando de relação de consumo, negada a 

contratação dos serviços pelo consumidor, é incumbência do responsável 

pela cobrança dos débitos demonstrar, de forma inconcussa, a origem da 

dívida, o que não logrou fazer a ré, ao contrário, apresentou defesa 

genérica e sem bases sólidas. Logo, resta incontroverso a falha na 

prestação dos serviços pela reclamada ao inscrever o nome da autora no 

cadastro de proteção ao crédito por débito indevido. O Código de Defesa 

do Consumidor preceitua em seu art. 14 que: “O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Portanto, não remanescem dúvidas de que a 

conduta da reclamada é suficiente para caracterizar o dano moral, na 

medida em que o autora teve o crédito abalado. A par disso, é pacífica a 

jurisprudência no sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos 

cadastros restritivos de crédito gera, por si só, dano moral, 

independentemente, de prova de abalo à honra e à reputação sofrida pela 

parte. No que concerne ao quantum indenizatório, ressalto que para a 

fixação do dano moral à vista da inexistência de critérios legais e 

pré-estabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu 

prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso 

concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Desta maneira, a 

indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação 

capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa e produza impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo 

de cometer ilícitos desta natureza. Considerando o período em que se 

encontra negativado o nome do autor (2013) e diante da sua inércia em 

tentar solucionar a questão de forma administrativa, seja por contato 

direito com a reclamada, via PROCON ou outro meio alternativo de 

resolução de conflitos ou se o fez deixou de provar nos autos, fixo a 

indenização em R$ 2.000,00 (dois mil reais), sopesadas as circunstâncias 

do evento danoso e a finalidade compensatória e disciplinadora da 

indenização. Não vislumbro nos autos a má-fé processual alegada pela 

autora. Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE o pedido verbalizado pelo autor, nos termos do art. 487, I do 

NCPC para: a) Declarar inexistente a relação jurídica entre as partes, bem 

como o débito negativado pela ré determinando a baixa do registro nos 

sistema internos e nos bancos de dados de restrição ao crédito sob pena 

de multa de R$ 500,00, expeça-se as comunicações de praxe; b) 

Condenar a parte ré em indenizar os danos morais decorrentes da 

negativação indevida, no valor de R$ 2.000,00 com juros de mora desde a 

data do ato ilícito e correção monetária a partir desta decisão, nos termos 

do que decidido no RESP 1479864/SP. Sem custas e nem honorários nos 

termos do artigo 55 da lei n° 9.099/95. Operada a coisa julgada, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes. P.I.C. 

Juína-MT 27 de novembro de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001589-59.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

EDWALDO GOMES DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo: 

1001589-59.2017.8.11.0025. REQUERENTE: EDWALDO GOMES DE MELO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. VISTOS, Dispensado o relatório, 

conforme art. 38 da Lei 9.099/95. Cabível o julgamento antecipado da ação 

com as provas entranhadas no processo, não se vislumbrando 

necessidade da produção de prova oral. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS Rejeito a preliminar de incompetência deste Juizado Especial 

suscitada pelo autor em vias de impugnação, tendo em vista que os 

documentos trazidos aos autos são suficientes para formar um juízo de 

convicção, não havendo necessidade de produção de outros tipos de 

prova, como a pericial. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA Considerando a 

relação de consumo que envolve as partes, a existência dos requisitos do 

artigo 6°, VIII do Código de Defesa do Consumidor e a relevância da 

matéria, afasto a preliminar arguida em sede de contestação. Ultrapassada 

a fase de preliminares, passo a análise de MÉRITO. Trata-se de ação 

declaratória de inexistência de débitos c.c indenização por danos morais 

promovida por Edwaldo Gomes de Melo em face do Banco do Bradesco 

S.A, o promovente não reconhece a dívida de R$150,73 (cento e 

cinquenta reais e setenta e três centavos) e pleiteia indenização por 

danos morais em razão da inserção do seu nome em órgãos de proteção 

ao crédito promovido pela Reclamada, ao argumento de que não tem débito 

com a empresa ré. Em contestação a reclamada alega que não cometeu 

nenhum ilícito, uma vez que o Reclamante firmou contrato, do qual constam 

débitos em aberto, inexistindo dever de indenizar. (ID 12199513) Da 
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análise do processo e os documentos a ele acostados, verifica-se que a 

Reclamada comprovou a existência de relação jurídica entre as partes 

com a juntada da Cédula de Crédito Bancário devidamente assinado, 

digitalização do documento pessoal do autor idêntico ao acostado a 

exordial, e extratos bancários. Importante mencionar que no contrato 

acostado aos autos foram prestadas informações pessoais detalhadas do 

Reclamante que somente o mesmo poderia fornecer a preposta da 

Reclamada, razão pela qual aceito por verdadeiras as alegações 

constantes na contestação. Ademais, o Reclamante não trouxe nenhuma 

prova de que tenha cancelado o serviço ou efetuado o pagamento integral 

do referido empréstimo, aliado ao fato de que ocultou tais informações em 

sua petição inicial. Dessa feita, o conjunto probatório autoriza a conclusão 

de que houve relação negocial firmada entre as partes, não havendo que 

se falar em cobrança indevida. Corroborando: E M E N T A RECURSO 

INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATAÇÃO DE TELEFONIA 

MÓVEL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APRESENTAÇÃO DE 

CONTRATO ASSINADO – ASSINATURAS IDÊNTICAS – DOCUMENTO 

NOVO APRESENTADO EM GRAU DE RECURSO – POSSIBILIDADE – 

PRETENSÃO INDENIZATÓRIA IMPROCEDENTE – SENTENÇA REFORMADA 

PARA IMPROCEDENTE COM CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ – 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A juntada de novos documentos é 

possível em grau de Recurso Inominado, desde que não caracterizada a 

má-fé daquele que o faz e que seja oportunizado o contraditório. O novo 

documento encartado comprova que houve a contratação do serviço 

questionado. As provas dos autos são, portanto, suficientes para 

comprovar que o direito pleiteado é improcedente, tendo a parte Recorrida 

agido em flagrante má-fé, de modo que a sentença deve ser reformada 

para julgar improcedente os pleitos iniciais. Recurso conhecido e provido. 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 393736220178110001/2018, 

Turma Recursal Única - TJMT, Julgado em 27/03/2018, Publicado no DJE 

27/03/2018) Imperioso mencionar, inclusive, que se há alguma 

irregularidade está no agir da parte Reclamante, que na tentativa de se 

eximir de suas obrigações tentou induzir em erro este juízo alterando a 

verdade dos fatos, ficando caracterizada a litigância de má-fé prevista no 

artigo 80 do CPC. Eis o entendimento jurisprudencial: APELAÇÃO CIVEL. 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM 

PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LEGALIDADE DA 

CONTRATAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA MANTIDA. LITIGANCIA 

DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. 1. BAIXA DO FEITO EM DILIGÊNCIA. DAS 

PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS: As provas produzidas pela parte ré, 

nos termos do que dispõe o artigo 333, II, do Código de Processo Civil, são 

suficientes para contrapor o alegado pelo requerente e comprovar que a 

contratação de fato existiu. 2. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Mantida a 

condenação da parte demandante. Inviabilidade de condenação do 

procurador da parte. Precedentes desta Corte e do Superior Tribunal de 

Justiça. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. 

(Apelação Cível Nº 70056465560, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em 

08/10/2013);? Ante o exposto, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de 

Processo Civil, JULGO IMPROCEDÊNTE os pedidos formulados pelo 

Reclamante. Outrossim, JULGO pela condenação do Reclamante à pena 

de litigância de má-fé no valor equivalente a 10% do valor da causa, a ser 

revertido em favor da Reclamada, na forma do artigo 81, do NCPC. Do 

mesmo modo, Condeno o Reclamante, na forma do artigo 55 da Lei n. 

9.099/95, ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 

10% do valor da causa, levando-se em conta os critérios do art. 85, § 2º e 

incisos do NCPC. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. As 

providências Juína- MT 27 de novembro de 2018. FABIO PETENGILL JUIZ 

DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000366-71.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO APARECIDO HONORIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS MARCEL DE BARROS OAB - MT0017815A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAZ & AGUIAR LTDA - ME (REQUERIDO)

AILTON TORRES PAZ (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES OAB - MT0003749A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo n.: 

1000366-71.2017.8.11.0025 Requerente: Antonio Aparecido Honorio 

Requeridos: Paz & Aguiar LTDA-ME e Ailton Torres Paz V I S T O S, 

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei nº 9.099/95. O processo 

está instruído a contento e se acha apto a ser decidido, porque a matéria 

de fato já se encontra devidamente esclarecida, e respeitado todo iter 

procedimental aplicável aos processos sujeitos ao rito especial criado pela 

Lei n. 9.099/95. Portanto, cabível a análise da questão de fundo 

diretamente, posto que inexistentes preliminares passiveis de impedir o 

conhecimento da matéria de mérito, é suficiente destacar que se trata de 

ação indenizatória centrada na seguinte premissa: a prática de atos 

escorchantes, vexatórios, por parte do réu, visando constranger o autor a 

pagar dívida que havia sido contraída por ele no estabelecimento comercial 

demandado. Em resumo: o autor, se anunciando devedor do réu, pretende 

ser indenizado moralmente pelos excessos que o credor teria cometido na 

cobrança de seu crédito. Segundo o demandante, o excesso na 

cobrança, que a convolou de exercício regular de um direito em vexatória 

teria ocorrido mais de ano após a constituição da dívida e depois dele ter 

pago algo em torno de 40% do débito, porque, de modo desarrazoado teria 

o demandado se dirigido até o posto de gasolina onde o devedor exercia a 

gerência, abastecido seu veículo, e se recusado a pagar, afirmando aos 

frentistas e assinando no recibo de serviços a anotação de que o valor 

deveria ser cobrado do seu devedor, ora demandante. Salienta que como 

inexistia essa autorização, o abastecimento foi cobrado do consumidor e 

ele recidivou na conduta de se recusar a pagá-lo, insistindo que o débito 

era do gerente do posto, por sua vez, devedor da casa agropecuária ora 

demandada. Por tudo isso, espalhou-se na cidade o comentário sobre o 

débito e o imbróglio causado pelo réu, que inclusive teria passado a 

propagar aos quatro cantos que o autor era seu devedor e que não 

conseguia receber dele, pintando-o como “caloteiro”, devedor contumaz 

na cidade e perante seus colegas e subordinados no trabalho. Em sede de 

contestação, o réu nega o abuso na cobrança, salientando que apesar do 

autor lhe dever por mais de 2 anos, nunca exigiu o pagamento forçado, 

somente utilizando de meios lícitos para exigir o seu crédito, salientando, 

ademais, que ainda perduraria uma dívida no montante, não corrigido, de 

R$ 127,74, a qual requer seja paga, em sede de pedido contraposto, que, 

ademais, não foi contestado pelo autor. Esquadrinhados os fatos, antes 

de abordar a análise da questão fática objeto da prova colhida nos autos, 

é necessária uma reflexão inicial. O objeto do litígio demonstra de forma 

exemplar o quão é imprescindível que a noção, o conceito de amplo e livre 

acesso ao Judiciário como uma garantia constitucional do cidadão, seja 

melhor interpretada, discutida, regulamentada, sob pena desse modelo 

democratista de jurisdição sufocar o Poder jurisdicional. Não me posto 

contrário a uma cláusula de índole fundamental esculpida na Constituição 

da República, por evidente, mas sim com a interpretação que a ideia de 

amplo acesso ganhou ao longo dos anos, se tornando num conceito tão 

elástico que se confundiu com direito de acesso livre, universal e gratuito, 

o que se tornou a regra nos modelos procedimentais, escancarando a 

crise que somente os que não gostam de enxergar não admitem. 

Estimulado por gratuidades e isenções de riscos em formas processuais 

pretensamente mais simplistas, o brasileiro passou a demandar de modo 

tão voraz que a Justiça como um modelo de solução de conflitos se acha 

em xeque, e qualquer voz que se levante é tida por elitista, por 

corporativista, enquanto que os foros judiciais se avolumam de demandas 

sem solução e que se repetem em velocidade assustadora. No caso 

presente, alguém que reconhece dever a outrem, ao invés de buscar a 

solução de seu débito e das desavenças que porventura isso tenha 

provocado na sua relação comercial com o credor, prefere ajuizar uma 

ação judicial que, a rigor, nem sequer tangenciava a solução da dívida, isto 

é, para além da relação debitória, a demanda cria uma nova contenda, 

como se ao Judiciário coubesse acomodar todas as quizilas cotidianas 

vividas em sociedade. Em resumo: essa crise de identidade social, de 

valores coletivos, esse cotidiano cada vez mais individualista e ao mesmo 

tempo, midiático e globalizado por celulares e mídias sociais, desembocou 

na chamada sociedade do demandismo, que se alastra país afora, 

caracterizando uma espécie de desabafo coletivo, que em nada contribui 

para a solução dos litígios e do grave problema da 

morosidade/abarrotamento do Judiciário. Feita essa digressão, saliente-se 

que se impõe como dever do julgador, como diretor e controlador do 

processo, coibir os abusos/excessos de demanda, senão por outras 
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razões mais profundas, ao menos como medida de emprestar coerência, 

logicidade e preservar a finalidade verdadeiramente essencial da 

prestação jurisdicional, que, com certeza não é, estimular, acalentar, 

incentivar os cidadãos a procurarem o Judiciário, não para resolver litígios 

e sim para postergar seus débitos, prorrogar contendas, aumentar litígios. 

Resumidamente: a situação dos autos demonstra que há algum problema 

social a ser solucionado, de modo não jurisdicional, quando cidadãos 

resolvem bater às portas do Judiciário para discutir questões comezinhas, 

cotidianas, prosaicas, que não deveriam ter de ser resolvidas por um 

Poder estatal. Entretanto, como o modelo processual é ainda maciçamente 

contencioso e não pode o juiz permitir o non liquet, mesmo diante de 

situações que sequer deveriam estar postas à seu conhecimento, é 

preciso resolver a questão posta, e nesse diapasão calha recordar que o 

ônus de provar que a cobrança de uma dívida desbordou do exercício 

regular de um direito para um ato abusivo, é de quem alega tal 

circunstância, e nesse diapasão, a prova dos autos se limitou a relatos 

testemunhais de um cobrador da empresa ré e de dois colegas de trabalho 

do demandante, sobre o episódio do abastecimento alegadamente 

arbitrário realizado pelo demandado, o que não é suficiente a formar um 

juízo claro de que estamos defronte a uma situação de cobrança vexatória 

que caracterize violação a um direito da personalidade. A bem da verdade, 

ao que se dessume das provas colhidas, a tal situação vexatória se 

resumiria ao abuso de direito por parte da pessoa física do sócio da 

empresa credora do autor, de ter ido ao posto de combustíveis que o 

demandante gerenciava, e abastecido às suas custas, afirmando que a 

despesa deveria ser paga por ele. Acontece que a dinâmica dos 

acontecimentos é duvidosa e não permite aquilatar se o que houve foi um 

acerto negociado de contas entre autor e réu, ou se o réu simplesmente 

decidiu amortizar seu crédito junto ao autor, às expensas de terceiro (o 

posto de combustíveis onde o devedor trabalhava). Segundo a 

testemunha Edilson de Andrade Santana, o cobrador de dívidas da 

requerida, após inúmeras promessas de pagamento, teria o devedor, ora 

demandante, proposto ao próprio emissário da credora que realizasse um 

abastecimento às suas expensas, ao passo que a gerente financeira da 

empresa de combustíveis, Elenir Bach, também em depoimento judicial, 

assinalou que o autor negou ter procedido qualquer autorização nesse 

sentido. Dito assim, a conclusão que se impõe é a de que existem duas 

versões para o mesmo fato e se o ônus probatório recaía sobre o autor, 

quanto ao dever de mostrar a ação ilícita e abusiva que afirmou ter sido 

perpetrada pelo demandado, então de tal ônus ele não se desincumbiu e a 

solução da demanda deve ser negativa às suas pretensões. Diga-se, por 

oportuno, que segundo o autor ele foi exposto a cobranças reiteradas, 

feitas de forma pública, realizadas de maneira estridente pela demandada, 

e nada disso está demonstrado nos autos, porque seus dois colegas de 

serviço disseram que o que sabiam dos fatos se restringia ao episódio do 

abastecimento supostamente realizado às expensas do gerente do posto, 

não havendo uma única pessoa que dissesse ter tomado conhecimento de 

cobranças públicas que expuseram o autor a qualquer constrangimento. 

Repita-se: se é que houve a amortização da dívida sem anuência do 

devedor, a questão se trataria muito mais de prejuízo a terceiros (o 

empregador do autor/devedor) do que de cobrança vexatória ou coisa que 

o valha. Por tudo isso, não reconheço a ocorrência do ato ilícito narrado 

na inicial, assim como, sendo incontroversa a existência da dívida e seu 

não pagamento integral, havendo pedido expresso do credor, em sede 

defensiva e nos moldes do que permite expressamente o art. 31 da Lei n. 

9.099/95, acolho o pedido contraposto, para condenar o autor a pagar a 

importância/saldo da dívida constituída junto à ré. Por tudo isso, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido vertido pelo autor, e acolho o pedido contraposto 

verbalizado pela primeira ré (Paz & Aguiar LTDA-ME), para condenar o 

demandante ao pagamento da importância de R$ 127,74, referente ao 

débito pela compra de produtos agropecuários, atualizada por juros de 

mora de 1% a.m., a partir da citação do pedido formalizado na defesa, e 

correção monetária, desde o vencimento, extinguindo o feito com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios nesta fase processual (art. 54 e 

art. 55 da lei nº 9.099/95). Preclusas as vias recursais, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Publicação no sistema PJe. Juína/MT, 27 de novembro de 

2.018. FABIO PETENGILL, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000337-84.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS GOULART (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo: 

1000337-84.2018.8.11.0025. REQUERENTE: JOSE CARLOS GOULART 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao 

que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. O requerente, embora devidamente 

intimado para audiência de conciliação, não compareceu ao ato e 

tampouco apresentou justificativa plausível da sua ausência, consoante 

se observa no termo digitalizado nos autos. (ID 12955601) Ante o exposto, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, com fulcro no 

art. 51, I da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Sentença publicada eletronicamente. Intimem-se. Submeto 

o presente projeto de sentença à juíza togada para homologação, na 

forma do art. 8º, parágrafo único, da Lei Complementar nº 270/2007. 

Leidiane Correia da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Fabio Petengill Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000826-24.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ROSYANE SANTANDER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo: 

1000826-24.2018.8.11.0025. REQUERENTE: ROSYANE SANTANDER 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao 

que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. O requerente, embora devidamente 

intimado para audiência de conciliação, não compareceu ao ato e 

tampouco apresentou justificativa plausível da sua ausência, consoante 

se observa no termo digitalizado nos autos. (ID 14664257) Ante o exposto, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, com fulcro no 

art. 51, I da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Sentença publicada eletronicamente. Intimem-se. Submeto 

o presente projeto de sentença à juíza togada para homologação, na 

forma do art. 8º, parágrafo único, da Lei Complementar nº 270/2007. 

Leidiane Correia da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. JUÍNA 28 de Novembro 

2018. Fabio Petengill Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000071-97.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ZENIA FREITAS ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SONIA BISPO GOLO OAB - MT0020634A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 
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CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo: 

1000071-97.2018.8.11.0025. REQUERENTE: ZENIA FREITAS ALVES 

REQUERIDO: BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA. VISTOS. Trata-se de 

ação declaratória de inexistência de relação jurídico-contratual cumulada 

com pedido de indenização, verbalizada por Zenia Freitas de Almeida em 

face do Banco Bradesco Financiamentos S/A, por meio da qual busca a 

demandante o reconhecimento da invalidade de instrumento contratual 

gerado, segundo afirma, unilateralmente pelo requerido (contrato de nº 

809270498), consistente em modalidade de mútuo bancário (empréstimo 

consignado) no valor de R$ 5477,60, com parcelas mensais de R$ 155,29 

em 72 prestações e outro contrato nº 809270559, no valor de R$ 8176,72 

com parcelas mensais de 231,81 em 72 prestações. Afirma a autora que 

ao consultar o extrato do seu benefício previdenciário descobriu que 

mesmo nunca tendo contratado os serviços da empresa ré, era ela quem 

descontava tais valores em sua conta bancária, razão porque busca a 

declaração de inexistência de relação jurídica com a demandada, a 

reparação dos prejuízos que afirma ter sofrido, bem como a restituição em 

dobro das quantias descontadas indevidamente. Após o deferimento dos 

benefícios da gratuidade da Justiça e a concessão da antecipação dos 

efeitos da tutela, permitindo a sustação dos descontos questionados, a 

empresa requerida, devidamente citada, refutou as alegações iniciais, 

defendendo a legitimidade do contrato e dos descontos realizados, a 

inexistência de qualquer tipo de abalo moral, o afastamento da repetição 

do indébito em dobro por ausência de má-fé e o indeferimento da inversão 

do ônus probatório. Em sede de impugnação, o autor manteve sua tese 

inicial, negando a contratação de qualquer serviço com a requerida. 

Formalizados, vieram os autos conclusos para prolação de sentença. É o 

relatório. Fundamento e decido. De início, justifica-se o julgamento 

antecipado da lide, sem necessidade de abertura da fase instrutória, 

porque apesar de haver matéria de fato discutida entre as partes, a prova 

carreada aos autos é suficiente e adequada à resolução da lide, não se 

fazendo necessária a instrução processual. Dito isso, analisando os 

autos, a questão judicializada não oferece maior complexidade decisória, 

uma vez que se cuida de ação indenizatória baseada na negativa da 

existência de relação jurídica entre as partes, o que faz com que solução 

da lide se resuma à análise da ocorrência ou não do negócio jurídico 

questionado. E, nesse diapasão, resta evidente notar que a requerida 

baseia sua defesa na alegação de que os descontos realizados 

decorreram de fato lícito, sem, entretanto, demonstrar qualquer indício de 

prova da contratação negada pelo autor. Anote-se que os débitos 

apontados na conta da autora iniciaram-se no ano de 2017 e, mesmo 

tendo ela negado qualquer relação ou contrato com a requerida sob essa 

rubrica, não cuidou a instituição bancária de trazer aos autos uma única 

prova da existência da dívida. E aqui não se cuida de inverter ônus 

probatório: é a distribuição equânime e dinâmica do ônus probatório, afinal, 

não se pode dizer que a autora deveria provar fato negativo (que não 

tinha contrato com a requerida), cabendo à instituição, responsável pelos 

débitos, demonstrar a sua origem, dever do qual nem de soslaio chegou a 

se desincumbir. Sem maiores delongas, desimporta se a requerida agiu de 

boa ou má-fé, se podia ter evitado a contratação ou não. A sua 

responsabilidade é objetiva, porque é dela o risco do negócio que se 

lançou a exercer, como bem leciona a jurisprudência: APELAÇÃO CÍVEL. 

DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE. FATO DE TERCEIRO. FORTUITO 

INTERNO. CARTÃO DE CRÉDITO NÃO REQUERIDO PELO CONSUMIDOR. 

COMPRA FATURADA NÃO RECONHECIDA. NEGATIVAÇÃO. VALOR DA 

VERBA INDENIZATÓRIA. Lide que deve ser julgada à luz do Código de 

Defesa do Consumidor, uma vez que o apelado é consumidor dos 

serviços prestados pela apelante. Falta de cautela na contratação, que 

demonstra falha no dever de segurança quando da disponibilização dos 

serviços aos consumidores. Fato de a apelante ter sido vitimada por ação 

fraudulenta de terceiros, que não a isenta do dever de indenizar, por se 

tratar de fortuito interno, inerente ao risco da atividade desenvolvida. 

Inteligência das súmulas nº 94 desta Corte Estadual e nº 479 do Superior 

Tribunal de Justiça. Falha na prestação do serviço. Configuração da 

responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços. Verba reparatória 

fixada em R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais), com base nos critérios 

relativos às consequências do fato, à gravidade da lesão e à condição 

econômica do ofensor para a justa indenização que não merece ser 

reduzida. Consumidor que permaneceu, indevidamente, negativado por 

mais de três anos. Dano moral configurado pela desídia da fornecedora 

quanto à diligência na aferição da idoneidade das informações prestadas 

por quem contrata seus serviços, sendo notório que, muitas vezes, elas 

são aceitas por telefone, sem que o contratante apresente qualquer 

documento de identidade, o que dá azo a fraudes como a examinada 

nestes autos (TJ/RJ, APL16582652920118190004, Relator: Des. Alcides 

da Fonseca Neto, Vigésima Terceira Câmara Cível – grifo nosso). 

Destarte, não demonstrada a regularidade na formação do negócio jurídico 

negado pela requerente, o caminho não pode ser outro senão a 

declaração da inexistência da relação jurídica sob questionamento, que 

não possui lastro de veracidade a amparar entendimento contrário. Quanto 

a pretensão de restituição dobrada do valor cobrado, mim não parece que 

a hipótese do art. 42, paragrafo único, do CDC incida na situação 

versanda, uma vez que não se discutiu em momento algum a existência de 

má-fé ou de comportamento abusivo doloso atribuível à prestadora dos 

serviços, o que, segundo consolidou-se na jurisprudência da Corte 

Cidadã, é condição “sine que non” para o reconhecimento do dever de 

restituição em dobro conforme publicado no Temério de Jurisprudência do 

STJ em janeiro/2016, sob o título “Análise da presença do elemento 

subjetivo – dolo, culpa ou má-fé” – para devolução em dobro de valores 

cobrados nas relações de consumo. Da mesma forma, não reconheço 

ocorrência de danos morais porque os valores descontados estão sendo 

recompostos, a aforante o prejuízo material, não vislumbro lesão a direito 

da personalidade que possa justificar indenização moral. Por todo 

exposto, JULGO PARCIALMNTE PROCEDENTE o pedido inicial, e o faço, 

com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de 

Processo Civil, para: (a) Declarar a inexistência de relação jurídica entre 

as partes, para sobrestamento dos descontos realizados no benefício 

previdenciário da autora, no que tange aos contratos reconhecidos como 

inexistente; (b) Determino a restituição, de forma simples, dos valores 

descontados indevidamente da conta corrente da autora até a data do 

último desconto, o que será quantificado em liquidação de sentença, por 

simples cálculo; (c) Juros de mora, de 1% ao mês, desde a citação (art. 

405 do CC/2002) e correção monetária desde a data do indébito. Sem 

custas e nem honorários nos termos do artigo 55 da lei n° 9.099/95. 

Havendo trânsito em julgado, certifique-se e aguarde-se eventual pedido 

de cumprimento de sentença, pelo prazo de seis meses, remetendo ao 

arquivo se silentes as partes. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Juína/MT, 

27 de novembro de 2018. Leidiane Correia da Silva Juiza Leiga VISTOS, 

'HOMOLOGO, para que surta seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da lei nº 9099/95. Sem 

custas, nem honorários, na forma da Lei 9099/95. Após o trânsito em 

julgado, cumpridas as formalidades legais, dê-se baixa e arquivem-se. 

P.I.C. Juína/MT, 27 de novembro de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010284-48.2015.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI PEREIRA DE MACEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LURDES ELIANE DAL ZOT OAB - MT0018567A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANA FERREIRA FLAUZINO (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar o credor, na pessoa de seu 

advogado, para que manifeste-se acerca da realização do BACENJUD, no 

prazo de 05 dias, sob pena de extinção.

Comarca de Mirassol D'Oeste

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001086-46.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI DA SILVA AMORIM CHAVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

 

INTIMAR A ADVOGADA DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR NOS 

AUTOS SOBRE LAUDO MÉDICO PERICIAL NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS.
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001306-44.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

P. F. D. R. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

 

INTIMAR A ADVOGADA DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR NOS 

AUTOS SOBRE LAUDO MÉDICO PERICIAL, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) 

DIAS.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001265-77.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

 

INTIMAR A ADVOGADA DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR NOS 

AUTOS SOBRE LAUDO MÉDICO PERICIAL, NO PRAZO DE 05 (CINCO) 

DIAS.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001157-48.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO SABINO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

INTIMAR O ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR NOS 

AUTOS SOBRE LAUDO MÉDICO PERICIAL, NO PRAZO DE 05 (CINCO) 

DIAS.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001158-33.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA MARCELINA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

INTIMAR O ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR NOS 

AUTOS SOBRE LAUDO MÉDICO PERICIAL, NO PRAZO DE 05 (CINCO) 

DIAS.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000653-42.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. D. J. A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VANUZA DE JESUS ARAUJO OAB - 630.650.451-68 (REPRESENTANTE)

WAGNER PERUCHI DE MATOS OAB - MT0009865A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE (RÉU)

 

INTIMAR O ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR SOBRE 

LAUDOS NOS AUTOS, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001237-12.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

AGROBILARA COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME REGIO PEGORARO OAB - PR34897 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ANTONIO CUNHA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1001237-12.2018.8.11.0011. 

REQUERENTE: AGROBILARA COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA 

REQUERIDO: JOSE ANTONIO CUNHA Vistos. DEFIRO o pedido de ID 

16621257, de modo que SUSPENDO o presente feito pelo prazo de 60 

(sessenta) dias. Com o transcurso do prazo da suspensão, INTIME-SE a 

exequente para pugnar o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de devolução da missiva. CUMPRA-SE. Mirassol D’Oeste-MT, 26 de 

novembro de 2018. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000882-02.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON RIBEIRO DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Vistos. Cuida-se de “Ação de Concessão de Benefício Previdenciário de 

Auxílio-Doença com Pedido de Tutela Antecipada” proposta por Nelson 

Ribeiro de Souza em face do Instituto Nacional do Seguro Social, ambos 

devidamente qualificados nos autos, sob o fundamento de não possuir 

mais condições de trabalhar, necessitando assim, de percepção de auxílio 

doença em sede de antecipação da tutela convertendo, se for o caso, 

para aposentadoria por invalidez. Com a inicial foram juntados os 

documentos de id nº 14059812/14060373. A exordial foi recebida em id nº 

14086722, oportunidade em que fora determinado à citação da 

demandada, deferido o pedido de tutela, bem como nomeado médico 

perito. Citada, a Autarquia demandada apresentou contestação no id nº 

15545538. A despeito de devidamente intimada, a autora não compareceu 

à perícia médica, sendo juntada justificativa em id nº 16462527. Após, 

vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. 

De pronto, a despeito do alegado pelo causídico em id nº 16462525, 

denota-se que sua intimação fora realizada tanto para comparecer ao ato 

da perícia bem como para impugnar a contestação apresentada, sendo 

certificado o transcurso do prazo em id nº 15694515. Assim, verifica-se 

que o mesmo estava ciente da perícia agendada, não havendo justificativa 

para ausência, razão pela qual DECLARO preclusa a produção da prova 

pericial. Com efeito, o cerne da questão encartada consiste em saber se a 

parte autora satisfaz (ou se em algum momento satisfez), todos os 

requisitos exigidos à concessão do benefício postulado, o qual encontra 

fundamento na Lei 8.213/91, legislação esta que tem como finalidade 

mostrar o procedimento e os princípios norteadores dos planos de 

benefício da Previdência Social, garantindo as pessoas, meios para sua 

manutenção em razão de incapacidade entre outras situações previstas 

no ordenamento legal. A Constituição Federal de 1988 em seu artigo 201, 

também assegura a cobertura dos eventos de doença pelo órgão da 

Previdência Social. Neste cenário, as regras gerais sobre o auxílio-doença 

foram mantidas pela Ec. Nº 20. Vejamos: “Art. 201. A previdência social 

será organizada sob a forma de regime geral, de caráter contributivo e de 

filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio 

financeiro e atuarial, e atenderá, nos termos da lei, a: I - cobertura dos 

eventos de doença, invalidez, morte e idade avançada;” O Auxílio-doença 

é um beneficio por incapacidade devido ao segurado do INSS que estiver 

impedido de trabalhar por doença ou acidente, ou por prescrição médica, 

por mais de 15 (quinze) dias, que o torne incapaz temporariamente para o 

trabalho, conforme disposto no artigo 59 da Lei 8.213/91, cujo caput reza 

que “O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, 

quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar 

incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais 

de 15 (quinze) dias consecutivos.” Para a concessão de auxílio-doença, 

mister o atendimento a alguns requisitos: (a) a qualidade de segurado do 

requerente; (b) o cumprimento da carência de 12 contribuições mensais; 

(c) a superveniência de moléstia incapacitante para o desenvolvimento de 

qualquer atividade que garanta a subsistência; e (d) o caráter temporário 

da incapacidade. Nesse sentido: “PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. 

REQUISITOS. INCAPACIDADE. COMPROVAÇÃO. 1. Quatro são os 

requisitos para a concessão do benefício em tela: (a) qualidade de 

segurado do requerente; (b) cumprimento da carência de 12 contribuições 

mensais; (c) superveniência de moléstia incapacitante para o 

desenvolvimento de qualquer atividade que garanta a subsistência; e (d) 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103873/12/2018 Página 626 de 948



caráter definitivo da incapacidade. 2. Requisitos preenchidos. TRF-4 - 

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO : APELREEX 78533320134049999 SC 

0007853-33.2013.404.9999, Orgão Julgador QUINTA TURMA Publicação 

D.E. 28/01/2016 Julgamento 15 de Dezembro de 2015 Relator PAULO 

AFONSO BRUM VAZ)” In casu, restou evidenciado que o demandante não 

preenche os pressupostos para o deferimento do estabelecimento do 

auxílio-doença, consoante as provas amealhadas aos autos. Explico. 

Quanto à comprovação da condição de segurado, a parte autora 

comprovou que detinha qualidade de segurada quando do requerimento 

administrativo, consoante documentos de id nº 14060072, donde se 

depreende que a autora preencheu o tempo de carência previsto no art. 

25, I, da Lei 8.213/06. Volvendo os olhos para os referidos documentos, 

verifica-se que a autora faz jus a concessão dos benefícios, desde que 

comprovada a incapacidade e que não tenha perdido a condição de 

segurado quando se quedou enferma, bem como em caso de ter tido sua 

doença/enfermidade agravada com o tempo ou trabalho. Ocorreu que, 

mesmo intimado para o ato, o requerente deixou de comparecer à perícia 

médica agendada, sendo declarada a prova pericial preclusa, não sendo 

os documentos médicos aportados aos autos suficientes para comprovar 

a alegada incapacidade do autor, sendo o indeferimento do pleito medida 

que se impõe. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE 

TRABALHO. AUXÍLIO-DOENÇA. LESÃO ORTOPÉDICA. PRESSUPOSTOS 

DO BENEFÍCIO INCOMPROVADOS. AUSÊNCIA DE PROVA DA 

INCAPACIDADE LABORATIVA. AUTORA QUE NÃO COMPARECE À 

PERÍCIA APRAZADA. POSSIBILIDADE DE DECRETAÇÃO DE PERDA DA 

PROVA TÉCNICA. EXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO SOBRE A MATÉRIA. 

SENTENÇA MANTIDA. 1. Auxílio-doença. Para a concessão do benefício 

de auxílio-doença, deve estar demonstrada a qualidade de segurado e a 

incapacidade temporária para o exercício da sua atividade habitual, 

dispensando-se período de carência quando a incapacidade decorre de 

acidente de trabalho. 2. Perda da prova técnica. Possibilidade. 

Pressupostos do benefício não demonstrados. Quando não precedida de 

justificação plausível e suficientemente comprovada nos autos do 

processo, a ausência do segurado à perícia médica designada pelo juízo, 

após regular intimação pessoal, autoriza a presunção de que houve 

desistência da prova técnica. Caso em que a requerente não compareceu 

à perícia judicial, embora devidamente intimada. Assim, por faltarem 

evidências bastantes da incapacidade laboral da segurada, a conclusão 

pela improcedência do pedido inicial é medida que se impõe. Situação dos 

autos em que a postulante também não se insurgiu, pela via adequada e 

no momento oportuno, contra a decisão que reconheceu a desistência da 

prova técnica. Logo, não se pode admitir que uma questão preclusa seja 

rediscutida no curso da demanda, sob pena de violação aos princípios da 

segurança jurídica... e da estabilidade das decisões judiciais. Precedente 

jurisprudencial. Manutenção da sentença de improcedência. APELO 

DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70069567766, Nona Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Julgado em 

28/09/2016). (TJ-RS - AC: 70069567766 RS, Relator: Carlos Eduardo 

Richinitti, Data de Julgamento: 28/09/2016, Nona Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 04/10/2016)” “PREVIDENCIÁRIO. 

PROCESSUAL. CIVIL APOSENTADORIA POR INVALIDEZ OU 

REESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. PARTE AUTORA NÃO 

COMPARECEU À PERÍCIA MÉDICA DESIGNADA. INTIMAÇÃO PESSOAL. 

INEXISTÊNCIA DE PROVA DA INCAPACIDADE. SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. Os requisitos indispensáveis para a 

concessão do benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez ou 

auxílio doença são: a qualidade de segurado, a incapacidade parcial ou 

total e temporária ou permanente e total para a atividade laboral para 

execução de atividade laborativa capaz de garantir a subsistência do 

segurado, aliada à impossibilidade de reabilitação e à exigência, quando 

for o caso, de 12 contribuições a título de carência, conforme disposto no 

artigo 42 da Lei nº 8.213/91 2. Não tendo comparecido a parte autora à 

necessária perícia médica designada (embora intimada pessoalmente), 

não se pode, então, ante a ausência de prova da alegada incapacidade 

laboral, conceder o benefício previdenciário pretendido. 3. Considerado o 

caráter social que permeia o Direito Previdenciário, a coisa julgada opera 

efeitos secundum eventum litis ou secundum eventum probationis, 

permitindo a renovação do pedido, ante novas circunstâncias ou novas 

provas. Precedentes. 4. Apelação desprovida. (TRF-1 - AC: 

00027122120154019199 0002712-21.2015.4.01.9199, Relator: JUIZ 

FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO (CONV.), Data de 

Julgamento: 25/11/2015, PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: 

20/01/2016 e-DJF1)” Nesse diapasão, entendo que o autor não 

demonstrou o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do Código de 

Processo Civil), ou seja, que está incapacitado para o labor, razão pela 

qual não faz jus ao benefício previdenciário postulado. Diante do exposto, 

JULGO IMPROCEDENTE os pedidos constantes na exordial, e por 

conseguinte, DECLARO o feito EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, de 

acordo do art. 487, inciso I, do CPC. CONDENO a parte autora ao 

pagamento das custas processuais, porém, SUSPENDO a sua 

exigibilidade, nos termos da Lei n. 1.060/50 e art. 98, do CPC. P.R.I.C. Após 

o trânsito em julgado da sentença, AO ARQUIVO com as baixas e 

anotações de estilo. Mirassol D’Oeste/MT, 22 de novembro de 2018. 

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 252032 Nr: 4097-37.2017.811.0011

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LSRdN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RSdN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:, Marcela Aparecida Cardoso - OAB:19.356, 

PAULA REGINA CARDOSO - OAB:15.506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcela Aparecida Cardoso 

- OAB:19.356, PAULA REGINA CARDOSO - OAB:15.506

 Vistos.

Cuida-se de “Ação de Divórcio Consensual” proposta por Rogério Simão 

do Nascimento e Leidiane Souza Rodrigues, todos devidamente 

qualificados.

A inicial fora recebida à fl. 13.

Entre um ato e outro as partes propuseram a conversão de divórcio 

litigioso em divórcio consensual, fls.32/35.

O Ministério Público apresentou parecer à fl. 42 alegando não precisar 

intervir, uma vez que as partes são maiores e capazes.

Os autos vieram conclusos.

EIS O QUE TINHA A RELATAR. FUNDAMENTO E DECIDO.

 Prima facie, mister discorrer que a atividade jurisdicional tem por finalidade 

justamente a pacificação social por meio da solução dos litígios que lhe 

são submetidos a julgamento, destarte, havendo autocomposição entre as 

partes nada mais resta senão homologá-lo.

Pelo exposto, com fundamento no inciso III do artigo 487 do Código de 

Processo Civil, HOMOLOGO a autocomposição formulada na exordial em 

todos os seus termos e cláusulas e JULGO EXTINTO o presente feito com 

resolução de mérito.

CONDENO as partes ao pagamento das custas e demais despesas 

processuais, “pro rata”, nos termos do artigo 86, CPC, porém, SUSPENDO 

sua exigibilidade, pelo prazo legal, eis que beneficiários da Justiça 

Gratuita.

Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo.

Cientifique o Ministério Público.

P.R.I.C.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’ Oeste - MT, 27 de novembro de 2018.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 242197 Nr: 3986-87.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LLdS, LLDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

Procuradora do Estado - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de fls. 40/41 razão pela qual SE PROMOVA consulta 

junto ao INFOJUD para obtenção de informações acerca das transações 
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imobi l iár ias que envolvam os executados (CPF/CNPJ 

nº03.166.350/0001-10, 580.729.341-04) constantes da Declaração sobre 

Operações Imobiliárias (DOI).

 Com a juntada do resultado, INTIME-SE a exequente para pugnar o que de 

direito, no prazo de 15 (quinze) dias.sob pena de extimação anômala.

Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 26 de novembro de 2018.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 252265 Nr: 4202-14.2017.811.0011

 AÇÃO: Impugnação de Assistência Judiciária->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdinei Rodrigues Salgueiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aristides Salvioni

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valdinei Rodrigues Salgueiro - 

OAB:14862

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADERMO MUSSI - OAB:2935

 Vistos.

Cuida-se de “Incidente de Impugnação a Gratuidade de Justiça” proposta 

por VALDINEI RODRIGUES SALGUEIRO em desfavor do ARISTIDES 

SALVIONI, ambos devidamente qualificados nos autos.

 Entre um ato e outro, a parte requerida informa ter efetuado o pagamento 

das custas processuais dos autos em apenso (fl. 40).

Após, vieram os autos conclusos.

É A SÍNTESE NECESSÁRIA. FUNDAMENTO E DECIDO.

A lide posta em discussão não exige maiores delongas, ante a perda do 

objeto da demanda, haja vista que o requerido efetuou o pagamento das 

custas processuais dos autos de Ação de Cobrança que corre em 

apenso (código 249651).

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC/15.

CONDENO a parte requerida ao pagamento das custas processuais.

Incabível condenação em honorários advocatícios em incidentes desta 

natureza. Nesse sentido: TJMG, AC 0025445-80.2014.8.13.0005, 11ª 

Câmara Cível, Relator Shirley Fenzi Bertão, j. 16/03/2016; TJPR, AC 

1512548-7, 7ª Câmara Cível, Relator Cláudio de Andrade, j. 30/08/2016.

Com o trânsito em julgado, DESAPENSE-SE E ARQUIVE-SE com as 

anotações e baixas de estilo.

P.R.I. CUMPRA-SE.

 Mirassol D’Oeste/MT, 14 de novembro de 2018.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 260833 Nr: 2161-40.2018.811.0011

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Argemiro Garcia de Oliveira Neto, Vaneli Pires Garcia de 

Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Aurélio Mestre 

Medeiros - OAB:15.401

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056

 (...)Desta feita, CORRIJO de ofício o valor da causa para R$ 86.959,83 

(oitenta e seis mil novecentos e cinquenta e nove reais e oitenta e três 

centavos), intimando-se o embargante para complementar as custas 

processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção 

a n ô m a l a . S o m e n t e  e n t ã o ,  C O N C L U S O S . I N T I M E M - S E . À S 

PROVIDÊNCIAS.Mirassol D’Oeste-MT, 7 de novembro de 2018.Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 255727 Nr: 5892-78.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGdON, VPGdO, SCL-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de fls. 61 razão pela qual SE PROMOVA consulta junto 

ao RENAJUD e INFOJUD no CPF/CNPJ nº 934.353.121-49 e 

002.315.111-08. Se frutífera a localização de veículos em nome dos 

executados, PROMOVA-SE a penhora, depósito e avaliação do veículo, 

conforme pugnado e disposto nos arts. 835, IV, art. 839 do CPC.

Com a efetivação da penhora e avaliação do bem, INTIME-SE a parte 

executada acerca da penhora, nos termos do art. 841 do CPC, bem como 

para fins do art. 847 do mesmo códex.

Se vier aos autos a impugnação, CERTIFIQUE-SE acerca de sua 

tempestividade e façam-me os autos CONCLUSOS imediatamente, sob 

pena de responsabilização.

 Não apresentada à manifestação do executado, voltem-me os autos 

conclusos para efetivação da restrição via RENAJUD.

Caso a penhora reste infrutífera, INTIME-SE a exequente para pugnar o 

que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 6 de novembro de 2018.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 252265 Nr: 4202-14.2017.811.0011

 AÇÃO: Impugnação de Assistência Judiciária->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdinei Rodrigues Salgueiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aristides Salvioni

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valdinei Rodrigues Salgueiro - 

OAB:14862

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADERMO MUSSI - OAB:2935

 Intimação da parte autora da r. sentença de fls. 41 a qual encontra-se 

disponível no site do TJMT

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000360-72.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

NOEME MOTA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

PAULO MOTA COELHO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WELLINGTON BATISTA DOS SANTOS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GEOVANI MENDONCA DE FREITAS OAB - MT0011473S-B 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

DIONES MOTA DE OLIVEIRA (TESTEMUNHA)

NILVA ROSA DE OLIVEIRA SILVA (TESTEMUNHA)

ANGELA MARIA DE OLIVEIRA (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000360-72.2018.8.11.0011. 

AUTOR(A): NOEME MOTA DE OLIVEIRA, PAULO MOTA COELHO RÉU: 

WELLINGTON BATISTA DOS SANTOS Processo n°: 

1000360-72.2018.8.11.0011 Juíza: Edna Ederli Coutinho Data e horário: 

quinta-feira, 29 de novembro de 2018, 13h30min (MT). TERMO DE 

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO Aberta a audiência presidida pela M.Ma. Juíza 

constatou-se a presença da parte autora Sra. Noeme Mota de Oliveira e 

Paulo Mota Coelho, acompanhados do Defensor Público Dr. Marcus 

Vinicius Esbalqueiro, da parte requerida Wellington Batista dos Santos, 

acompanhado de seu advogado Dr. Geovani Mendonça de Freitas, das 

testemunhas da parte autora Nilva Rosa de Oliveira Silva e Ângela Maria 

de Oliveira, das testemunhas da parte requerida Valmir Domingues 

Raimundo da Silva, Hygor Camargo Soares e Mateus Pereira Rezende, 

presente também as acadêmicas de direito Rityely Rayane F. da Silva, 
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Katiane Pereira de Oliveira e Gabriela Orlando Pessôa. Ausente a 

testemunha da parte autora Diones Mota de Oliveira. Procedeu-se com a 

oitiva das testemunhas da parte autora e da parte requerida. 

DELIBERAÇÃO 1. Dou por encerrada a instrução processual, dê-se vista 

às partes para apresentação de alegações finais. 2. Nada mais havendo a 

consignar, foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos 

presentes. MMa. Juíza: __________________________________ 

Defensor: __________________________________ Advogado : 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  R e q u e r e n t e : 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  R e q u e r e n t e : 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  R e q u e r i d o : 

__________________________________

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000578-03.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

M. M. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. C. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GLEICA TEICHE MOURA OAB - MT25301/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Certifico e dou fé que nesta data, nos termos do art. 

203, § 4º, do NCPC, e art. 412, §5º, da CNGC, impulsiono o feito, para 

intimar o advogado da parte requerida para que informe as provas que 

pretende produzir, no prazo de 15 (quinze) dias. Mirassol d'Oeste/MT, 30 

de novembro de 2018. CAROLINE DA SILVA CRUZ DE SÁ Analista 

Judiciária

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 166700 Nr: 3094-23.2012.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Arcendina Fontes Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Assunção Beltramini - 

OAB:12.472, Érica Cristina Ártico - OAB:17.432/B, Fabiano 

Giampietro Morales - OAB:11207-B, Liliane Assunção Beltramini - 

OAB:21.736

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para fornecer o atual e correto 

endereço do autor, tendo em vista a certidão do Oficial do Justiça de fls. 

135, cujo teor transcrevo: " Certifico eu, Oficial de Justiça, que em 

cumprimento ao r. mandado dirigi-me a Rua São Joao e lá constatei que 

não existe a residência de numero 3874. Procurei ali nas proximidades, 

junto a populares pela pessoa de ARCENDINA FONTES MACHADO e 

ninguém a conhece ali. Fui até a residência de numero 3882 e falei com o 

Sr. Carlos, morador antigo dali e o mesmo não conhece a pessoa da 

autora. Dou fé."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 171165 Nr: 4051-24.2012.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Cooperativa de C.L.A.A.do Oeste MT-Sicredi 

Sudoeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Waldecy Monteiro Araujo da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Milton Martins Mello - 

OAB:3811

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. decisão de fls. 114, cujo 

dispositivo transcrevo:"Considerando o teor da petição de fl. 113, 

determino a suspensão do processo, pelo prazo de 01(um) ano, com 

supedâneo nos artigos 921, III do Código de Processo Civil.

Escoado o prazo da suspensão sem manifestação do exequente, 

arquive-se, nos termos §2º do mesmo dispositivo legal. Ademais, proceda 

a secretaria do Juízo com a retificação com a capa dos autos no que toca 

a gratuidade constante na identificação dos autos."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 234664 Nr: 4631-49.2015.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jucelino Martins Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mercia Vilma do Carmo - 

OAB:8873

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIANA ARAVECHIA 

PALMITESTA - OAB:299951, Murilo Espinola de Oliveira Lima - 

OAB:3127-A, OZANA BAPTISTA GUSMAO - OAB:217447

 Intimar os advogados das partes autora e requerida para se manifestarem 

nos autos sobre a complementação ao Laudo Pericial juntado, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 237875 Nr: 1699-54.2016.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Stephania Eunilia Botelho de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso - Secretaria de Saúde, 

Municipio de Mirassol D´Oeste - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sônia Castilho Rocha - OAB:RO / 

2.617, Tayse Fernanda Botelho Barros - OAB: 19.206

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. decisão de fls. 367, cujo 

dispositivo transcrevo:"Desse modo, a fim de evitar prejuízo a parte autora 

e eventuais alegações de nulidade, chamo o feito a ordem para 

reconhecer o erro material contido no quinto parágrafo da decisão de fl. 

318, promovendo, para tanto, sua retificação fazendo constar onde se lê: 

Oficie-se à empresa Life Com Medicamentos e Manipulação Ltda 

informando a respeito da penhora dos valores necessários ao custeio do 

tratamento conforme orçamento anexado à fl. 95, bem como que o dinheiro 

somente será transferido para conta bancária de sua titularidade após a 

apresentação nos autos da respectiva nota fiscal. Passando-se a ler: 

“Oficie-se à empresa SMK Medicamentos Especiais informando a respeito 

da penhora dos valores necessários ao custeio do tratamento conforme 

orçamento anexado à fl. 95, bem como que o dinheiro somente será 

transferido para conta bancária de sua titularidade após a apresentação 

nos autos da respectiva nota fiscal.”. Ao arremate, consigno que 

permanecem inalterados os demais termos da referida decisão. 

Providencie-se e expeça-se o necessário. "

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 24233 Nr: 1493-89.2006.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Maria Antonia de Oliveira Gonçalves, Sirlene de Oliveira 

Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para fornecer o atual e correto 

endereço do autor, tendo em vista a certidão do Oficial do Justiça de fls. 

236, cujo teor transcrevo: " Certifico eu, Oficial de Justiça, que em 

cumprimento ao r. mandado, dirigi-me a Rua Nossa Senhora Aparecida 

s.n. e lá procurei junto aos moradores pela pessoa de MARIA APARECIDA 

DE OLIVEIRA GONÇALVES, não sendo possível localiza-la, em razão de 

ninguém a conhecer ali. Assim devolvo este para novas determinações. 

Dou fé."
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 250993 Nr: 3540-50.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivone Barbosa Garcia Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luiz C. N. Ribeiro - 

OAB:12560, Marcelo Alvaro Campos das Neves Ribeiro - 

OAB:15.445/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para que se manifeste nos autos 

acerca da certidão de fls. 97, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 250119 Nr: 3090-10.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hiper JN - Materiais para Construção Ltda, Claiton Frioso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudeomar Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliana Fernandes Sá - 

OAB:16.655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. decisão de fls. 79, cujo 

dispositivo transcrevo:"Como se extrai dos autos fora realizada citação 

ficta do devedor, sendo-lhe nomeado curador especial, tendo este 

apresentado embargos monitórios por negativa geral, conforme se extrai 

da fl. 74/74-vº. Por conseguinte, os embargos deverão ser julgados 

improcedentes por não trazerem ao processo nenhum elemento apto à 

desconstituição da prova escrita que embasa a presente ação monitória. 

Destarte, cumprido o mandado e não oferecidos os embargos, 

constituiu-se, de pleno direito, o título executivo judicial, e converteu-se o 

mandado inicial em mandado executivo, nos termos do art. 701, §2º do 

Código de Processo Civil. Requeira o autor, querendo, a intimação na 

forma do art. 523 do Código de Processo Civil, inclusive apresentando 

memória discriminada e atualizada da dívida. Anote-se na distribuição e 

registros a conversão da ação monitória para execução. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 256521 Nr: 304-56.2018.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Lira Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Aparecida Alves de 

Oliveira Leite - OAB:3480-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor para querendo, no prazo legal, oferte as 

contrarrazões ao recurso de apelação interposto pelo requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 236482 Nr: 982-42.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Flavio Henrique Estevan

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Erica Camargo Pavaneli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jerferson Santana da Silva - 

OAB:19.102, Victor Thiago Marques Ochiucci - OAB:14495-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCIELLY ª STORTI 

ASSUNÇÃO - OAB:15923-E

 Intimar o advogado da requerente para se manifestar nos autos, no prazo 

legal, acerca do prosseguimento do feito, uma vez que fluiu o prazo de 

suspensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 137496 Nr: 2629-48.2011.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: José Francisco Brito Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Regina Célia Sabioni Lourimier 

- OAB:9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora de que os autos foram desarquivados 

e encontram-se nesta Secretaria a disposição para retirada, conforme 

solicitado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 234576 Nr: 4581-23.2015.811.0011

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Bank Brasil S/A - Banco Multiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O Municipio de Mirassol D'Oeste-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIGUEL HILU NETO - OAB:21733

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valdinei Rodrigues 

Salgueiro - OAB:14862

 Intimar o advogado da parte autora para se manifestar nos autos sobre o 

complemento ao Laudo Pericial juntado, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74819 Nr: 1213-16.2009.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Elias Mendes Leal Filho, Agropecuária Novo Milênio Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Brito de Souza Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ademir Maia - OAB:24.319, Atila 

Silva Gattass - OAB:2308, Edson Ferreira Freitas - OAB:121567, 

GUSTAVO TOSTE CARDOSO - OAB:, Licinio Carpinelli Stefani - 

OAB:12806, Mirian Correia da Costa - OAB:6.361, Rafaella Paiva 

Coelho - OAB:18672, Thaméya Lourenço Barbosa Silva - 

OAB:297.478, Valdinei Rodrigues Salgueiro - OAB:14.862

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENEDITA IVONE ADORNO - 

OAB:6391, Edson Ferreira Freitas - OAB:121567, Joice Pinto Pereira 

de Siqueira - OAB:20116/O, Marcelo silva Moura - OAB:12307, 

Roniclei Elias Resende - OAB:20047/o OAB/MT, Thaméya Lourenço 

Barbosa Silva - OAB:297.478

 Intimar os advogados das partes autora e requerida sobre a r. decisão de 

fls. 1366, cujo teor/dispositivo transcrevo:"Os autos vieram conclusos 

diante da petição de fls. 1351/1365, oportunidade em que o exequente 

pugna pela expedição de carta de arrematação deferida às fls. 1287/1288. 

Pois bem. Em que pese a perseguição da medida supracitada, note-se que 

com a determinação da Carta de Arrematação sobreveio demanda que 

visa a anulação e/ou invalidação da arrematação sob o código 263757, a 

qual padece de julgamento devido ao aguardo da efetivação do 

contraditório. Além do mais, é dispensável tecer considerações quanto à 

obrigatoriedade de resolver os autos de anulação/invalidação da 

arrematação primeiro para depois analisar a presente execução, visto que 

as partes pugnam pelo reconhecimento de uma nova realidade processual 

fomentada em alegado vício. Deste modo, não constato qualquer 

irregularidade proferida pela Sra. Gestora Judicial, uma vez que a ampla 

defesa e o contraditório devem ser respeitados e não afrontado com a 

autorização da expedição da Carta que evidentemente seria precoce e 

compactuaria para mais tumultos processuais. Por tais razões, 

permaneçam os autos em cartório até a apresentação das manifestações 

da parte requerida dos autos sob o código 263757. Com manifestação 

naqueles autos, façam-me conclusos para análise da regularidade da 

Arrematação, de modo que condiciono os efeitos da r. decisão 1287/1288 

com o resultado da demanda anulatória."

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000113-91.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXISANDRO PAULINO GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000113-91.2018.8.11.0011. REQUERENTE: ALEXISANDRO PAULINO 

GOMES REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA c/c 

PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, promovida por 

ALEXISANDRO PAULINO GOMES em desfavor de BANCO BRADESCO 

S.A., sob o fundamento de uma negativação indevida realizada pelo banco 

réu, desconhecida e ilegal, no valor de R$202,89 (duzentos e dois reais e 

oitenta e nove centavos), incluído pelo contrato nº.RE5935560313. Pleiteia 

a declaração de inexistência do débito, exclusão do nome junto aos 

Órgãos de Proteção ao Crédito, bem como indenização por danos morais. 

Concedida tutela antecipada e reconhecida inversão probatória. O banco 

réu fora devidamente citado, compareceu em audiência de conciliação e 

apresentou contestação. Em preliminar, arguiu pelo indeferimento da inicial 

pela ausência de interesse de agir com fundamento que se confunde com 

o mérito da demanda por inexistência de requerimento administrativo do 

autor a fim de ensejar em pretensão resistida. No mérito, aduziu pela 

existência de relação jurídica entre as partes consistente em cartão de 

crédito ELO NACIONAL MÚLTIPLO, número 5067261521280500, emitido em 

08/07/2015; cartão MASTERCARD INTERNACIONAL número 

5345930011030617, emitido em 26/08/2016; e cartão HSBC MASTER 

SUPERCLASS número 5485902006075063, este emitido em 25/08/2016. 

Apontou que o débito que resultou na negativação advém de uma 

renegociação de dívida celebrada em 08/04/2017, parcelada em três 

meses de R$202,89, do cartão ELO, não quitada. Impugnação 

apresentada. Os autos vieram conclusos. É o breve o relatório, em que 

pese previsão do artigo 38, da Lei 9.099/1995. Inicialmente, opino pela 

concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, nos termos da Lei 1060/50, 

tendo em vista a hipossuficiência econômico-financeira demonstrada pelo 

autor. A controvérsia é singela e não demanda maiores elucubrações, 

pois refere à inexistência de débitos do Requerente, sendo aplicável o 

artigo 355, inciso I, do NCPC. Assim, apresento o presente projeto de 

sentença. PRELIMINAR Diferentemente do alegado pelo banco réu, não há 

ausência de interesse processual, posto que os argumentos do autor 

juntamente com o documento de negativação apresentado, demonstram o 

efetivo interesse em ter seu nome excluído em rol de inadimplentes por 

uma dívida que alega não possuir. O fato de não ter efetuado reclamação 

em via administrativa, não possui o condão de impedir a propositura de 

demanda judicial, eis que o acesso ao Judiciário é amplo e irrestrito. De 

qualquer sorte, a tese de ausência de condição da ação se confunde com 

o próprio mérito, sendo que será posteriormente analisado juntamente ao 

objeto da ação. Assim sendo, afasta-se a preliminar aventada e 

reconhece-se o interesse de agir. MÉRITO NEGATIVAÇÃO INDEVIDA e 

DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO Conforme se depreende 

da documentação acostada aos autos pelas partes e, em alinhamento às 

alegações do autor, o banco réu procedeu com a inclusão de negativação 

de seu nome indevidamente. A despeito de o banco réu ter alegado a 

contratação de diversos cartões de crédito pelo autor, assim como que as 

partes firmaram acordo de renegociação de dívida quanto ao cartão de 

crédito ELO, não houve prova do parcelamento mencionado. Em que pese 

a defesa do banco réu em indicar algumas faturas de cartão que 

menciona ter sido contratado, não houve prova de contrato assinado ou 

até mesmo uma contratação verbal em ligação da autora com o banco, 

tampouco do débito indicado como consequente de renegociação 

inadimplida. Neste compasso, o réu que atua como fornecedor de 

produtos torna-se responsável por providenciar meios de bem tratar os 

consumidores vinculados a si. É o que se retira da interpretação do art. 14 

da Lei n.º 8.078/1990: “Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. 

(...)”. Indiscutivelmente o banco réu falhou na prestação de seu serviço ao 

negativar o nome de uma pessoa que não possui contrato de serviços 

efetivamente demonstrado no caso em tela. As negativações ocorreram 

indevidamente e sem respaldo em negócio jurídico celebrado pelo autor; 

sendo que nesta mesma linha de raciocínio, o banco não demonstrou a 

potencial licitude pela negativação decorrente de um eventual produto 

inadimplente da autora. Neste sentido, merece ser excluído seu nome junto 

ao SERASA/SCPC com a declaração de nulidade da suposta dívida. 

DANOS MORAIS Referente ao abalo moral provocado ao Autor devido 

uma conduta falha do banco réu, prospera seu pedido, eis que não 

realizou contratação de serviços junto ao banco. Claramente que toda 

esta situação causou um constrangimento e um sofrimento psicológico ao 

consumidor, vendo-se numa situação de angústia e vexatória perante a 

sociedade. A falha na prestação de serviços pelo réu é latente, sendo 

certo que a autora comprovou a conduta da ré, o dano e o nexo de 

causalidade. Ao passo que o réu, em nada comprovou nos termos da sua 

defesa. Observa-se, ainda, que em vista da responsabilidade do banco 

réu ser objetiva, com culpa presumida, basta ao consumidor demonstrar o 

ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade. Neste ponto, está devidamente 

cumprida a demonstração de todos estes requisitos. A presente questão 

encontra-se centrada no princípio basilar do direito, segundo o qual a 

ninguém se deve lesar (nominem laedere), o que ficou substancialmente 

realçado no direito brasileiro pela sufragação constitucional da 

indenizabilidade dos danos morais. Em se tratando de dano moral, a 

reparação ocorre se do fato imputado, pelas normas de experiência, 

resultar algum prejuízo aos direitos de personalidade da vítima. Revela-se, 

in casu, o prejuízo moral experimentado, haja vista ser patente o abalo 

emocional por que passa qualquer pessoa nas circunstâncias 

vivenciadas, não sendo necessária a comprovação de qualquer outra 

circunstância, que, se ocorrente, terá reflexo apenas no quantum 

debeatur. No mais, conforme resulta da doutrina de José Aguiar Dias, “o 

conceito de dano é único, e corresponde a lesão de direito”. Vale ressaltar 

que os danos morais abrangem todo sofrimento ou dor experimentados, 

que não se revistam de um caráter de perda pecuniária, mas nasçam de 

“todo atentado à reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu 

pudor, à sua segurança e tranqüilidade, ao seu amor-próprio estético, à 

integridade de sua inteligência, a suas afeições, etc”. No dizer de Yussef 

Said Cahali: “...na realidade, multifacetário e ser anímico, tudo aquilo que 

molesta gravemente a alma humana, ferindo-lhe gravemente os valores 

fundamentais inerentes à sua personalidade ou reconhecidos pela 

sociedade em que está integrado, qualifica-se, em linha de princípio, como 

dano moral; não há como enumerá-los exaustivamente, evidenciando-se 

na dor, na angústia, no sofrimento, na tristeza pela ausência de um ente 

querido falecido; no desprestígio, na desconsideração social, no 

descrédito à reputação, na humilhação pública, no devassamento da 

privacidade; no desequilíbrio da normalidade psíquica, nos traumatismos 

emocionais, na depressão ou no desgaste psicológico, nas situações de 

constrangimento moral.”. Assim sendo, referente aos danos morais, 

merece ser indenizado o autor, à luz do artigo 14 do CDC. Nessa toada, 

considerando a condição econômica das partes, o grau da ofensa, assim 

como o caráter punitivo/educativo da indenização do dano moral, reputo 

razoável a tal título o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais). CONCLUSÃO 

Pelo exposto, apresento o projeto de sentença, no sentido de julgar 

procedente o pedido para o efeito de condenar o réu: a) à exclusão do 

nome do autor junto aos órgãos de proteção ao crédito, ratificando-se os 

termos da tutela antecipada concedida; b) à indenização pelos danos 

morais, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais); sendo corrigidos 

monetariamente pelo índice INPC, a partir da presente sentença, nos 

termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça, e com juros de 

mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso, julgando extinto o 

presente feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Opino pela ausência de condenação do requerido em 

custas e despesas processuais, bem assim em honorários advocatícios 

por serem indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 

54 da Lei 9.099/95. Na hipótese de não ser efetuado o pagamento do valor 

da condenação, no prazo de 15 dias a contar do trânsito em julgado da 

sentença, além da correção monetária e juros legais, haverá acréscimo de 

multa de 10% consoante o disposto no artigo 523 do CPC, sendo que o 

depósito poderá ser efetuado em Juízo, nos termos do Enunciado n. 106 

do FONAJE. Remeto à apreciação da MM. Juíza Togada, para 

homologação ou substituição do presente projeto de sentença na forma do 

disposto no art. 40, da Lei n. 9.099/95. Mirassol D´Oeste, 28 de novembro 

de 2018. Samira Sayeg Luisi Juíza Leiga Vistos em correição. Atendidos 

os requisitos legais, homologo o projeto de sentença elaborado pelo Juiz 

Leigo para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei 

n.º 9.099/95. Isento de honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Com 
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o transito em julgado arquive-se, facultado desarquivamento posterior a 

pedido das partes. Em caso de descumprimento, caberá à parte 

interessada o cumprimento, recomendando-se observância ao disposto no 

art. 524 do NCPC, a bem da celeridade processual e da efetividade da 

jurisdição. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Mirassol D’Oeste-MT, 29 

de novembro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. 

Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010576-41.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA GONCALVES FERREIRA CONTARDI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANATOLY HODNIUK JUNIOR OAB - MT0007963A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (EXECUTADO)

MOTOROLA MOBILITY COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE FONSECA DE MELLO OAB - SP222219 (ADVOGADO(A))

DIANARU DA SILVA PAIXAO OAB - MT0010105A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

8010576-41.2016.8.11.0011. REQUERENTE: ADRIANA GONCALVES 

FERREIRA CONTARDI REQUERIDO: DISMOBRAS IMPORTACAO, 

EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A, 

MOTOROLA MOBILITY COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 

Vistos em Correição. Considerando que a parte sucumbente não efetuou o 

pagamento espontâneo da condenação, e, ante o teor do petitório de id nº 

16756166, determino: I – A conversão da ação para Cumprimento de 

Sentença. II – INTIME-SE a parte executada, por meio de seu advogado via 

DJE (Novo CPC, art. 513, §2º, I), ou, na falta deste e em caso de ser 

representada pela Defensoria Pública, por carta com Aviso de 

Recebimento (Art. 513, §2º, II, do Novo CPC), para efetuar o pagamento, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidir em multa de 10% do total 

da condenação e, também, de honorários de advogados no mesmo 

patamar, nos termos do art. 523, §1º, do Novo CPC (Enunciado nº 97 do 

FONAJE). III – Transcorrido o prazo acima sem o pagamento, em havendo 

pedido de penhora on line, voltem-me os autos conclusos. IV – Em não 

havendo o requerimento acima, ou sendo a referida penhora infrutífera, 

EXPEÇA-SE mandado de penhora, remoção, depósito, avaliação e 

intimação (art. 52, IV da Lei 9.099/95), em que deverão ser constritos 

tantos bens quantos bastem para a completa garantia do crédito 

exequendo. V – Transcorrido o prazo estipulado no item I, a parte 

executada terá 15 (quinze) dias para apresentar embargos, 

independentemente de penhora ou nova intimação (art. 525 do Novo CPC). 

VI – Não apresentados embargos, manifeste-se a parte credora, no prazo 

de 05 (cinco) dias, quanto ao seu interesse pela adjudicação dos bens 

penhorados. VII – Não havendo penhora, ou não localizada a parte 

devedora, INTIME-SE a parte exequente para que adote as providências 

cabíveis, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 53, §4º 

da Lei 9.099/95). Saliente-se que os prazos mencionados serão 

contabilizados em dias corridos, afastando-se da sistemática trazida com 

o advento do Novo Código de Processo Civil, conforme entendimento 

consolidado no Enunciado nº 165 do FONAJE. De tudo cumprido e 

certificado, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol 

D’Oeste/MT, 29 de novembro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000098-59.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

AILTON DOS SANTOS BRUNHOLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIBELI SIMOES DOS SANTOS OAB - MT0011468A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MG79757 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DESPACHO Processo: 

1000098-59.2017.8.11.0011. REQUERENTE: AILTON DOS SANTOS 

BRUNHOLI REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos em Correição. 

Considerando o retorno dos autos da Turma Recursal, DETERMINO a 

intimação das partes para pugnarem o que de direito no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de arquivamento. Transcorrendo o prazo in albis, 

AO ARQUIVO. Caso contrário, CONCLUSOS. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 29 de novembro de 

2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010096-63.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEIDE DE ARCANJO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGINA CELIA SABIONI LOURIMIER OAB - MT0009087S (ADVOGADO(A))

GRAZIELE PENACHIONI CLAUDINO OAB - MT0016305A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUZUKI MOTOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GILBERTO RAIMUNDO BADARÓ DE ALMEIDA SOUZA OAB - BA0022772A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DESPACHO Processo: 

8010096-63.2016.8.11.0011. REQUERENTE: LUCINEIDE DE ARCANJO DA 

SILVA REQUERIDO: SUZUKI MOTOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIO 

LTDA Vistos em Correição. Considerando o retorno dos autos da Turma 

Recursal, DETERMINO a intimação das partes para pugnarem o que de 

direito no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento. 

Transcorrendo o prazo in albis, AO ARQUIVO. Caso contrário, 

CONCLUSOS. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Mirassol D’Oeste-MT, 29 de novembro de 2018. (assinado digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000109-54.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA CUSTODIO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000109-54.2018.8.11.0011. REQUERENTE: ELZA CUSTODIO DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA c/c 

PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, promovida por ELZA 

CUSTODIO DE OLIVEIRA em desfavor de BANCO BRADESCO S.A., sob o 

fundamento de uma negativação indevida realizada pelo banco réu, 

desconhecida e ilegal, no valor de R$ 215,94 (duzentos e quinze reais e 

noventa e quatro centavos) incluída com base no contrato 

nº.156319438000040EC; posto que alega não ter qualquer relação jurídica 

com o banco, tampouco ter recebido notificação prévia. Pleiteia a 

declaração de inexistência do débito, exclusão do nome junto aos Órgãos 

de Proteção ao Crédito, bem como indenização por danos morais. Tutela 

antecipada deferida. O banco réu fora devidamente citado, compareceu 

em audiência de conciliação e apresentou contestação. Em preliminar, 

arguiu pelo indeferimento da inicial por falta de documento original de 

negativação e pela ausência de interesse de agir com fundamento que se 

confunde com o mérito da demanda por inexistência de requerimento 

administrativo do autor. No mérito, aduziu pela inexistência de provas 

quanto ao dano moral e apontou para o mero aborrecimento. Impugnação 

pela autora. Os autos vieram conclusos. É o breve o relatório, em que 

pese previsão do artigo 38, da Lei 9.099/1995. Inicialmente, opino pela 

concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, nos termos da Lei 1060/50, 

tendo em vista a hipossuficiência econômico-financeira demonstrada pela 
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autora com a declaração de insuficiência recursal, juntamente com sua 

qualificação profissional “do lar”. A controvérsia é singela e não demanda 

maiores elucubrações, pois refere à inexistência de débitos da 

Requerente, sendo aplicável o artigo 355, inciso I, do NCPC. Assim, 

apresento o presente projeto de sentença. PRELIMINAR Contrariamente ao 

alegado pelo réu, não há que se falar em necessidade de extrato oficial. 

Criteriosamente, considera-se que o extrato juntado à exordial faz prova 

quanto à negativação, sendo que caberia ao réu, que possui acesso aos 

órgãos de negativação, proceder à contraprova. Certamente, nada juntou 

para demonstrar que a negativação não existiu. Ademais, a empresa Boa 

Vista Serviços é reconhecida nacionalmente como prestadora de serviços 

interligada ao SCPC, possuidora do Cadastro Positivo e banco de dados 

com informações sobre o histórico de pagamentos. No que tange à 

reclamação administrativa da autora, diferentemente do alegado pelo 

banco réu, não há ausência de interesse processual, posto que os 

argumentos da autora, juntamente com o documento de negativação 

apresentado, demonstram o efetivo interesse em ter seu nome excluído 

em rol de inadimplentes por uma dívida que alega não possuir. O fato de 

não ter efetuado requerimento em via administrativa, não possui o condão 

de impedir a propositura de demanda judicial, eis que o acesso ao 

Judiciário é amplo e irrestrito. De qualquer sorte, a tese de ausência de 

condição da ação se confunde com o próprio mérito, sendo que será 

posteriormente analisado juntamente ao objeto da ação. Assim sendo, 

afasta-se as preliminares aventadas e reconhece-se o interesse de agir. 

MÉRITO Inicialmente, a relação manejada pelas partes merece ser 

analisada sob o prisma do Código de Defesa do Consumidor, com 

reconhecimento prévio em sede de concessão de tutela antecipada. 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA e DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO 

DÉBITO Conforme se depreende da documentação acostada aos autos 

pelas partes e, em alinhamento às alegações da autora, o banco réu 

procedeu com a inclusão de negativação de seu nome indevidamente. A 

despeito de o banco réu ter alegado que não houve prova do efetivo dano 

perpetrado à requerente, a inclusão no rol de inadimplentes fora produzida 

baseada em uma relação jurídica que jamais existiu entre as partes, eis 

que não houve juntada de qualquer prova a conduzir do contrário. Ou 

seja, não há comprovação de existência da efetiva celebração de 

qualquer relação jurídica entre as partes. Nesta mesma linha de raciocínio, 

a autora aludiu pela inexistência de notificação prévia quanto à referida 

inclusão. No entanto, sabidamente a prévia informação ao cliente não é de 

responsabilidade das credoras, mas sim do órgão mantenedor, à luz da 

Súmula 359 do STJ. Em contrapartida, o banco não demonstrou a potencial 

licitude pela negativação decorrente de um eventual produto inadimplente 

da autora. Indiscutivelmente que, cabia ao réu apresentar documentos que 

estariam em seu poder e devidamente assinados pela cliente, concernente 

à negativação que realizou, sendo certo que meras alegações a indicar 

pela ausência de dano advinda de uma conduta manejada pelo réu não 

afasta sua responsabilidade. Claramente que o banco réu pautou-se 

exclusivamente em meras alegações de maneira ampla, e sem indicações 

ou apresentação de provas cabais a comprová-las. Por esta frente de 

raciocínio, o Réu é fornecedor de produtos e, como tal, responsável por 

providenciar meios de bem tratar os consumidores vinculados a si. É o que 

se retira da interpretação do art. 14 da Lei n.º 8.078/1990 à luz da 

responsabilidade objetiva que permeia as instituições financeiras: “Art. 14. 

O fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos. (...)”. Saliente-se que o banco 

não logrou comprovar a preexistente relação jurídica a fim de autorizar 

eventual negativação; sendo que meras alegações não possuem o 

condão a excluir sua responsabilidade pelo ato ilegal. Conclusivamente, 

inexistiu relação entre as partes e merece ser excluído o nome da autora 

junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito. DO DANO MORAL Por sua vez, 

o dano moral está igualmente presente, uma vez que são evidentes os 

transtornos causados pela negativação indevida realizada pelo banco réu 

de um valor inexistente como débito. Clarividente que a autora comprovou: 

o ato ilícito praticado pelo réu quando cobrou e negativou por um valor 

inexistente; o dano, fato que lhe prejudicou a honra; e, o nexo entre esta 

conduta do réu ao prejuízo proporcionado. Certo que está configurada a 

responsabilidade do réu pela inscrição indevida oriunda de inexistente 

inadimplência. Veja julgado:em Legislação em Modelos e peças “TJ-DF - 

Ação Cí-vel do Juizado Especial ACJ 173823220088070009 DF 

0017382-32.2008.807.0009 (TJ-DF) Data de publicação: 22/01/2010 

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCO. COBRANÇA DE DÉBITO SEM 

COMPROVAÇÃO POR CONTRATO. NEGATIVAÇÃO DO NOME. DANO 

MORAL CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. VALOR ARBITRADO COM 

RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE SENTENÇA MANTIDA. 1. A 

COBRANÇA DE DÉBITO À AUTORA, CORRENTISTA DO BANCO 

RECORRENTE, MOSTROU-SE INDEVIDA, NA MEDIDA EM QUE O BANCO 

NÃO TROUXE NENHUMA PROVA DE SUAS ALEGAÇÕES, NO SENTIDO DE 

QUE HAVIA UM CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE E 

CRÉDITO DE CHEQUE ESPECIAL A RESPALDAR O DÉBITO. 2. 

TRATANDO-SE DE RELAÇÃO DE CONSUMO E DEMONSTRADA A 

INVIABILIDADE DA PRODUÇÃO DA PROVA PELO CONSUMIDOR, O ÔNUS 

DA PROVA RECAI SOBRE O FORNECEDOR DE SERVIÇOS, O QUAL NÃO 

TERIA DIFICULDADE ALGUMA EM TRAZER A PROVA DE SUAS 

ALEGAÇÕES E QUE DESCONSTITUIRIA O DIREITO DA AUTORA, PORÉM, 

ASSIM NÃO O FEZ, TORNANDO, DESTA MANEIRA, VERDADEIRAS AS 

ALEGAÇÕES DA AUTORA EM SUA INICIAL NO SENTIDO DE QUE A 

COBRANÇA SE REFERE A DÉBITO NÃO CONTRATADO. 3. INDEVIDA A 

COBRANÇA, ILÍCITA A NEGATIVAÇÃO DO NOME A GERAR DANO MORAL 

INDENIZÁVEL, DANO IN RE IPSA, QUE INDEPENDE DE DEMONSTRAÇÃO, 

ESTANDO O VALOR ARBITRADO PELA JUÍZA MONOCRÁTICA DENTRO 

DOS PARÂMETROS UTILIZADOS NAS TURMAS RECURSAIS DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS DO TJDFT E EM CONSONÂNCIA 

AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. 4. O 

VALOR DA MULTA DIÁRIA TAMBÉM FOI APLICADO CORRETAMENTE E DE 

FORMA RAZOÁVEL, CONSIDERANDO QUE A SUA INCIDÊNCIA SÓ SE 

DARÁ APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO, COMO CONSIGNADO NA 

SENTENÇA, POIS, VALOR MENOR NÃO ATINGIRIA A FINALIDADE QUE É 

TRAZER UM RÁPIDO CUMPRIMENTO PARA A DECISÃO JUDICIAL QUE 

NÃO CABE MAIS RECURSO. 5. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS 

PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, COM SÚMULA DE JULGAMENTO SERVINDO 

DE ACÓRDÃO, NA FORMA DO ARTIGO 46 DA LEI Nº 9.099 /95. 6. 

CONDENO O BANCO RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS 

PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, QUE ARBITRO EM 10% 

DO VALOR DA CONDENAÇÃO. 7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.”. 

Neste compasso, houve efetiva prova do fato constitutivo do direito da 

autora. No mais, a presente questão encontra-se centrada no princípio 

basilar do direito, segundo o qual a ninguém se deve lesar (nominem 

laedere), o que ficou substancialmente realçado no direito brasileiro pela 

sufragação constitucional da indenizabilidade dos danos morais. Em se 

tratando de dano moral, a reparação ocorre se do fato imputado, pelas 

normas de experiência, resultar algum prejuízo aos direitos de 

personalidade da vítima. Revela-se, in casu, o prejuízo moral 

experimentado, haja vista ser patente o abalo emocional por que passa 

qualquer pessoa nas circunstâncias vivenciadas, não sendo necessária a 

comprovação de qualquer outra circunstância, que, se ocorrente, terá 

reflexo apenas no quantum debeatur. Assim, apesar da tentativa da ré em 

eximir-se da responsabilidade pelos seus atos, ao contrário do que se 

pretende, ficou demonstrada de forma estreme de dúvidas. No dizer de 

Yussef Said Cahali, “na realidade, multifacetário e ser anímico, tudo aquilo 

que molesta gravemente a alma humana, ferindo-lhe gravemente os 

valores fundamentais inerentes à sua personalidade ou reconhecidos pela 

sociedade em que está integrado, qualifica-se, em linha de princípio, como 

dano moral; não há como enumerá-los exaustivamente, evidenciando-se 

na dor, na angústia, no sofrimento, na tristeza pela ausência de um ente 

querido falecido; no desprestígio, na desconsideração social, no 

descrédito à reputação, na humilhação pública, no devassamento da 

privacidade; no desequilíbrio da normalidade psíquica, nos traumatismos 

emocionais, na depressão ou no desgaste psicológico, nas situações de 

constrangimento moral.”. Dentro, pois, da miríade de causas possíveis 

para o dano moral, é indiscutível que cobranças efetuadas por dívidas 

inexistentes, gera induvidosa mácula ao conceito de honradez e dignidade 

do suposto devedor. Finalmente, havendo, in casu, o dano moral 

indenizável e sendo este consequência exclusiva da ação injurídica 

atribuível ao requerido, emerge o nexo de causalidade entre a culpa e o 

dano, formando-se o tripé sobre o qual se assenta a sua responsabilidade 

civil. Passo, na oportunidade, à indicação do quantum indenizatório. O 

valor da indenização por dano moral puro não pode ser exacerbado a 

ponto de ensejar o enriquecimento ilícito, tampouco irrisório a ponto de 

incentivar o descaso das pessoas físicas ou jurídicas no comedimento de 

seus atos, fiando-se na impunidade. A jurisprudência pátria, como dito 

alhures, caminha a cautelosos passos nessa linha tênue que representa o 

equilíbrio do justo ressarcimento. Confira-se: “Ao magistrado compete 
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estimar o valor da reparação de ordem moral, adotando os critérios da 

prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum arbitrado 

representa um valor simbólico que tem por escopo não o pagamento do 

ultraje - a honra não tem preço - mas a compensação moral, a reparação 

satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido. (TJPR, 1ª Turma Cível, APC nº 

19.411-2, Rel. Oto Luiz Sponholz).”. Portanto, busca-se na espécie 

fornecer à vítima uma compensação, representada por uma comodidade 

que compense o dano sofrido, no mesmo passo em que se aplica uma 

medida de caráter repressivo e preventivo ao responsável pelo dano 

causado, com eminente função educativa a fim de que evite, no futuro, 

esse tipo de comportamento. Assim, atentando para as doutas e 

oportunas ponderações dos grandes mestres mencionados, assomadas 

às peculiaridades do caso sub examine, eis que se trata de um lado uma 

consumidora hipossuficiente; e de outro lado uma instituição bancária de 

grande porte, indico a indenização em R$5.000,00 (cinco mil reais). 

CONCLUSÃO Diante do exposto, opino pela procedência do pedido inicial 

para: a) excluir o nome da autora junto aos Órgãos de Proteção ao 

Crédito, bem como declarar por definitivo a inexigibilidade do débito objeto 

desta demanda; b) condenar o réu ao pagamento de indenização pelos 

danos morais, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), cuja correção 

monetária deve ser feita pelo índice INPC, a partir da presente sentença, 

nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça (A correção 

monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do 

arbitramento), e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso; 

julgando extinto o presente feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil. Sem condenação ao requerido em custas e 

despesas processuais, bem assim em honorários advocatícios por serem 

indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 

9.099/95 (O acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de 

jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas). Na hipótese de 

não ser efetuado o pagamento do valor da condenação, no prazo de 15 

dias a contar do trânsito em julgado da sentença, além da correção 

monetária e juros legais, haverá acréscimo de multa de 10% consoante o 

disposto no artigo 523 do CPC, sendo que o depósito poderá ser efetuado 

em Juízo, nos termos do Enunciado n. 106 do FONAJE. Remeto à 

apreciação da MM. Juíza Togada, para homologação ou substituição do 

presente projeto de sentença na forma do disposto no art. 40, da Lei n. 

9.099/95. Mirassol D´Oeste, 28 de novembro de 2018. Samira Sayeg Luisi 

Juíza Leiga Vistos em correição. Atendidos os requisitos legais, homologo 

o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo para que produza seus 

efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n.º 9.099/95. Isento de 

honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Com o transito em julgado 

arquive-se, facultado desarquivamento posterior a pedido das partes. Em 

caso de descumprimento, caberá à parte interessada o cumprimento, 

recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do NCPC, a bem da 

celeridade processual e da efetividade da jurisdição. Publique-se. 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000010-84.2018.8.11.0011. REQUERENTE: ROBSON DOS SANTOS 

MENDES REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA c/c 

PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, promovida por ROBSON 

DOS SANTOS MENDES em desfavor de BANCO BRADESCO S.A., sob o 

fundamento de uma negativação indevida realizada pelo banco réu, 

desconhecida e ilegal, no valor de R$245,63 (duzentos quarenta cinco 

reais e sessenta e três centavos), incluído em 14/10/2013, posto que 

alega não ter qualquer relação jurídica com o banco. Pleiteia a declaração 

de inexistência do débito, exclusão do nome junto aos Órgãos de Proteção 

ao Crédito, bem como indenização por danos morais. O banco réu fora 

devidamente citado, compareceu em audiência de conciliação e 

apresentou contestação. Em preliminar, arguiu pelo indeferimento da inicial 

pela ausência de interesse de agir com fundamento que se confunde com 

o mérito da demanda por inexistência de requerimento administrativo do 

autor. No mérito, aduziu pela inexistência de provas quanto ao dano moral 

e apontou para o mero aborrecimento. Impugnação pela autora. Os autos 

vieram conclusos. É o breve o relatório, em que pese previsão do artigo 

38, da Lei 9.099/1995. Inicialmente, opino pela concessão dos benefícios 

da Justiça Gratuita, nos termos da Lei 1060/50, tendo em vista a 

hipossuficiência econômico-financeira demonstrada pelo autor que indica, 

inclusive, sua atividade profissional de pedreiro quando da qualificação. A 

controvérsia é singela e não demanda maiores elucubrações, pois refere 

à inexistência de débitos do Requerente, sendo aplicável o artigo 355, 

inciso I, do NCPC. Assim, apresento o presente projeto de sentença. 

PRELIMINAR Diferentemente do alegado pelo banco réu, não há ausência 

de interesse processual, posto que os argumentos da autora, juntamente 

com o documento de negativação apresentado, demonstram o efetivo 

interesse em ter seu nome excluído em rol de inadimplentes por uma dívida 

que alega não possuir. O fato de não ter efetuado reclamação em via 

administrativa, não possui o condão de impedir a propositura de demanda 

judicial, eis que o acesso ao Judiciário é amplo e irrestrito. De qualquer 

sorte, a tese de ausência de condição da ação se confunde com o próprio 

mérito, sendo que será posteriormente analisado juntamente ao objeto da 

ação. Assim sendo, afasta-se a preliminar aventada. MÉRITO Inicialmente, 

a relação manejada pelas partes merece ser analisada sob o prisma do 

Código de Defesa do Consumidor e consequentemente com inversão 

probatória. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA e DECLARAÇÃO DE 

INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO Conforme se depreende da documentação 

acostada aos autos pelas partes e, em alinhamento às alegações do 

autor, o banco réu procedeu com a inclusão de negativação de seu nome 

indevidamente. A despeito de o banco réu ter alegado que não houve 

prova do efetivo dano perpetrado ao autor, a inclusão no rol de 

inadimplentes fora produzida baseada em uma relação jurídica que jamais 

existiu entre as partes, eis que não houve juntada de qualquer prova a 

conduzir do contrário. Ou seja, não há comprovação de existência da 

efetiva celebração de qualquer relação jurídica entre as partes. Nesta 

mesma linha de raciocínio, o banco não demonstrou a potencial licitude 

pela negativação decorrente de um eventual produto inadimplente do 

autor. Indiscutivelmente que, cabia ao réu apresentar documentos que 

estariam em seu poder e devidamente assinados pelo autor concernente à 

negativação que realizou, sendo certo que meras alegações a indicar pela 

ausência de dano perpetrada por uma conduta manejada pelo réu não 

afasta sua responsabilidade. Claramente que o banco réu pautou-se 

exclusivamente em meras alegações de maneira ampla, e sem indicações 

ou apresentação de provas cabais a comprová-las. Por esta frente de 

raciocínio, o Réu é fornecedor de produtos e, como tal, responsável por 

providenciar meios de bem tratar os consumidores vinculados a si. É o que 

se retira da interpretação do art. 14 da Lei n.º 8.078/1990 à luz da 

responsabilidade objetiva que permeia as instituições financeiras: “Art. 14. 

O fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos. (...)”. Saliente-se que o banco 

não logrou comprovar a preexistente relação jurídica a fim de autorizar 

eventual negativação; sendo que meras alegações não possuem o 

condão a excluir sua responsabilidade pelo ato ilegal. Conclusivamente, 

inexistiu relação entre as partes e merece ser excluído o nome do autor 

junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito. DO DANO MORAL Por sua vez, 

o dano moral está igualmente presente, uma vez que são evidentes os 

transtornos causados pela negativação indevida realizada pelo banco réu 

de um valor inexistente como débito. Clarividente que o autor comprovou: o 

ato ilícito praticado pelo réu quando cobrou e negativou por um valor 

inexistente; o dano, fato que lhe prejudicou a honra; e, o nexo entre esta 

conduta do réu ao prejuízo proporcionado. Certo que está configurada a 

responsabilidade do réu pela inscrição indevida oriunda de inexistente 

inadimplência. Veja julgado:em Legislação em Modelos e peças “TJ-DF - 

Ação Cí-vel do Juizado Especial ACJ 173823220088070009 DF 

0017382-32.2008.807.0009 (TJ-DF) Data de publicação: 22/01/2010 

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCO. COBRANÇA DE DÉBITO SEM 

COMPROVAÇÃO POR CONTRATO. NEGATIVAÇÃO DO NOME. DANO 

MORAL CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. VALOR ARBITRADO COM 
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RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE SENTENÇA MANTIDA. 1. A 

COBRANÇA DE DÉBITO À AUTORA, CORRENTISTA DO BANCO 

RECORRENTE, MOSTROU-SE INDEVIDA, NA MEDIDA EM QUE O BANCO 

NÃO TROUXE NENHUMA PROVA DE SUAS ALEGAÇÕES, NO SENTIDO DE 

QUE HAVIA UM CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE E 

CRÉDITO DE CHEQUE ESPECIAL A RESPALDAR O DÉBITO. 2. 

TRATANDO-SE DE RELAÇÃO DE CONSUMO E DEMONSTRADA A 

INVIABILIDADE DA PRODUÇÃO DA PROVA PELO CONSUMIDOR, O ÔNUS 

DA PROVA RECAI SOBRE O FORNECEDOR DE SERVIÇOS, O QUAL NÃO 

TERIA DIFICULDADE ALGUMA EM TRAZER A PROVA DE SUAS 

ALEGAÇÕES E QUE DESCONSTITUIRIA O DIREITO DA AUTORA, PORÉM, 

ASSIM NÃO O FEZ, TORNANDO, DESTA MANEIRA, VERDADEIRAS AS 

ALEGAÇÕES DA AUTORA EM SUA INICIAL NO SENTIDO DE QUE A 

COBRANÇA SE REFERE A DÉBITO NÃO CONTRATADO. 3. INDEVIDA A 

COBRANÇA, ILÍCITA A NEGATIVAÇÃO DO NOME A GERAR DANO MORAL 

INDENIZÁVEL, DANO IN RE IPSA, QUE INDEPENDE DE DEMONSTRAÇÃO, 

ESTANDO O VALOR ARBITRADO PELA JUÍZA MONOCRÁTICA DENTRO 

DOS PARÂMETROS UTILIZADOS NAS TURMAS RECURSAIS DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS DO TJDFT E EM CONSONÂNCIA 

AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. 4. O 

VALOR DA MULTA DIÁRIA TAMBÉM FOI APLICADO CORRETAMENTE E DE 

FORMA RAZOÁVEL, CONSIDERANDO QUE A SUA INCIDÊNCIA SÓ SE 

DARÁ APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO, COMO CONSIGNADO NA 

SENTENÇA, POIS, VALOR MENOR NÃO ATINGIRIA A FINALIDADE QUE É 

TRAZER UM RÁPIDO CUMPRIMENTO PARA A DECISÃO JUDICIAL QUE 

NÃO CABE MAIS RECURSO. 5. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS 

PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, COM SÚMULA DE JULGAMENTO SERVINDO 

DE ACÓRDÃO, NA FORMA DO ARTIGO 46 DA LEI Nº 9.099 /95. 6. 

CONDENO O BANCO RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS 

PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, QUE ARBITRO EM 10% 

DO VALOR DA CONDENAÇÃO. 7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.”. 

A presente questão encontra-se centrada no princípio basilar do direito, 

segundo o qual a ninguém se deve lesar (nominem laedere), o que ficou 

substancialmente realçado no direito brasileiro pela sufragação 

constitucional da indenizabilidade dos danos morais. Em se tratando de 

dano moral, a reparação ocorre se do fato imputado, pelas normas de 

experiência, resultar algum prejuízo aos direitos de personalidade da 

vítima. Revela-se, in casu, o prejuízo moral experimentado, haja vista ser 

patente o abalo emocional por que passa qualquer pessoa nas 

circunstâncias vivenciadas, não sendo necessária a comprovação de 

qualquer outra circunstância, que, se ocorrente, terá reflexo apenas no 

quantum debeatur. Assim, apesar da tentativa da ré em eximir-se da 

responsabilidade pelos seus atos, ao contrário do que se pretende, ficou 

demonstrada de forma estreme de dúvidas. No dizer de Yussef Said 

Cahali, “na realidade, multifacetário e ser anímico, tudo aquilo que molesta 

gravemente a alma humana, ferindo-lhe gravemente os valores 

fundamentais inerentes à sua personalidade ou reconhecidos pela 

sociedade em que está integrado, qualifica-se, em linha de princípio, como 

dano moral; não há como enumerá-los exaustivamente, evidenciando-se 

na dor, na angústia, no sofrimento, na tristeza pela ausência de um ente 

querido falecido; no desprestígio, na desconsideração social, no 

descrédito à reputação, na humilhação pública, no devassamento da 

privacidade; no desequilíbrio da normalidade psíquica, nos traumatismos 

emocionais, na depressão ou no desgaste psicológico, nas situações de 

constrangimento moral.”. Dentro, pois, da miríade de causas possíveis 

para o dano moral, é indiscutível que cobranças efetuadas por dívidas 

inexistentes, gera induvidosa mácula ao conceito de honradez e dignidade 

do suposto devedor. Finalmente, havendo, in casu, o dano moral 

indenizável e sendo este consequência exclusiva da ação injurídica 

atribuível ao requerido, emerge o nexo de causalidade entre a culpa e o 

dano, formando-se o tripé sobre o qual se assenta a sua responsabilidade 

civil. Passo, na oportunidade, à indicação do quantum indenizatório. O 

valor da indenização por dano moral puro não pode ser exacerbado a 

ponto de ensejar o enriquecimento ilícito, tampouco irrisório a ponto de 

incentivar o descaso das pessoas físicas ou jurídicas no comedimento de 

seus atos, fiando-se na impunidade. A jurisprudência pátria, como dito 

alhures, caminha a cautelosos passos nessa linha tênue que representa o 

equilíbrio do justo ressarcimento. Confira-se: “Ao magistrado compete 

estimar o valor da reparação de ordem moral, adotando os critérios da 

prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum arbitrado 

representa um valor simbólico que tem por escopo não o pagamento do 

ultraje - a honra não tem preço - mas a compensação moral, a reparação 

satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido. (TJPR, 1ª Turma Cível, APC nº 

19.411-2, Rel. Oto Luiz Sponholz).”. Portanto, busca-se na espécie 

fornecer à vítima uma compensação, representada por uma comodidade 

que compense o dano sofrido, no mesmo passo em que se aplica uma 

medida de caráter repressivo e preventivo ao responsável pelo dano 

causado, com eminente função educativa a fim de que evite, no futuro, 

esse tipo de comportamento. Assim, atentando para as doutas e 

oportunas ponderações dos grandes mestres mencionados, assomadas 

às peculiaridades do caso sub examine, eis que se trata de um lado um 

consumidor hipossuficiente; e de outro lado uma instituição bancária de 

grande porte, indico a indenização em R$3.000,00 (três mil reais). 

CONCLUSÃO Diante do exposto, opino pela procedência do pedido inicial 

para: a) excluir o nome do autor junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito, 

bem como declarar por definitivo a inexigibilidade do débito objeto desta 

demanda; b) condenar o réu ao pagamento de indenização pelos danos 

morais causados ao autor, no valor de R$3.000,00 (três mil reais), cuja 

correção monetária deve ser feita pelo índice INPC, a partir da presente 

sentença, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça (A 

correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a 

data do arbitramento), e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento 

danoso; julgando extinto o presente feito, com fundamento no artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Sem condenação ao requerido em 

custas e despesas processuais, bem assim em honorários advocatícios 

por serem indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 

54 da Lei 9.099/95 (O acesso ao Juizado Especial independerá, em 

primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas). 

Na hipótese de não ser efetuado o pagamento do valor da condenação, no 

prazo de 15 dias a contar do trânsito em julgado da sentença, além da 

correção monetária e juros legais, haverá acréscimo de multa de 10% 

consoante o disposto no artigo 523 do CPC, sendo que o depósito poderá 

ser efetuado em Juízo, nos termos do Enunciado n. 106 do FONAJE. 

Remeto à apreciação da MM. Juíza Togada, para homologação ou 

substituição do presente projeto de sentença na forma do disposto no art. 

40, da Lei n. 9.099/95. Mirassol D´Oeste, 27 de novembro de 2018. Samira 

Sayeg Luisi Juíza Leiga Vistos em correição. Atendidos os requisitos 

legais, homologo o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo para que 

produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n.º 9.099/95. 

Isento de honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Com o transito em 

julgado arquive-se, facultado desarquivamento posterior a pedido das 

partes. Em caso de descumprimento, caberá à parte interessada o 

cumprimento, recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do 

NCPC, a bem da celeridade processual e da efetividade da jurisdição. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Mirassol D’Oeste-MT, 29 de 

novembro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. 

Lima Juíza de Direito
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Vistos em Correição. Cuida-se de ação de conhecimento – rito da Lei 

9.099/95 – em que a parte autora aduz que embora nunca tenha utilizado 

os serviços da reclamada, tivera seu nome negativado em razão de dois 

supostos contratos celebrados sob nº 01612260100004BFI e 

D18122601000048RE, respectivamente nos valores de R$ 91,17 (noventa 

e um reais e dezessete centavos) e 71,52 (setenta e um reais e cinquenta 

e dois centavos), o que resultou na indevida inserção de seu nome no 

cadastro de inadimplentes. Tutela deferida. Citado o requerido compareceu 

em sede de audiência de conciliação, apresentando contestação. Instada, 

a autora apresentou impugnação à contestação, requerendo a 

procedência do feito. A requerida juntou documento novo (ID 13800823), 

tendo a autora refutado (ID 16414670). Os autos vieram conclusos. É o 

breve o relatório, em que pese previsão do artigo 38, da Lei 9.099/1995. 

Convém assinalar que o processo está apto a julgamento, não havendo a 

necessidade de realização de provas em audiência. O C. Superior Tribunal 
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de Justiça já se pronunciou sobre a questão, asseverando que “presentes 

as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do 

juiz, e não mera faculdade, assim proceder.” (STJ, 4ª Turma, REsp 

2.833-RJ, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. em 14.08.90, DJU de 17.09.90, 

p. 9.513). Ab initio, destaco que a presente lide deve ser solucionada à luz 

do Código de Defesa do Consumidor, cujas normas são de ordem pública 

e de interesse e função social, de natureza cogente, como disposto no 

artigo 1º da legislação consumerista, que reconhece no consumidor a 

parte mais fraca na relação de consumo, afastando, assim, a igualdade 

formal das partes, tal como capitulada no Código Civil e outras leis, para 

acolher a vulnerabilidade do consumidor. No caso dos autos, a 

aplicabilidade das normas consumeristas se dá em razão do disposto nos 

artigos 17 e 29, ambos do Código de Defesa do Consumidor, que abrange 

no conceito de consumidor todas as vítimas do evento danoso, bem como 

todas as pessoas expostas às práticas nele previstas, caso dos autos: 

Art. 17. Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores 

todas as vítimas do evento. Art. 29. Para os fins deste Capítulo e do 

seguinte, equiparam-se aos consumidores todas as pessoas 

determináveis ou não, expostas às práticas nele previstas. Destaco, 

ainda, que a responsabilidade da ré é de natureza objetiva, nos termos do 

artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, ou seja, tratando de 

responsabilidade objetiva, basta ao consumidor demonstrar o ato ilícito, o 

dano e o nexo de causalidade. Analisando os autos, verifico que a parte 

autora comprovou a cobrança e negativação indevida do seu nome pela 

requerida, consoante se observa dos documentos acostados a inicial, 

pelos dois supostos contratos celebrados sob nº 01612260100004BFI e 

D18122601000048RE, respectivamente nos valores de R$ 91,17 (noventa 

e um reais e dezessete centavos) e 71,52 (setenta e um reais e cinquenta 

e dois centavos), consoante extrato juntado em id nº 11840686, mesmo 

nunca tendo utilizado dos serviços dessa, inexistindo relação jurídica 

entre elas, ficando evidente que a negativação em voga fora totalmente 

descabida e ilegal. Em contrapartida, a requerida sustenta a existência do 

débito, contudo, não acostou quaisquer provas com o fim de corroborar 

as alegações vertidas, ou seja, não se desincumbiu do ônus que lhe 

cabia, porquanto ter sido deferida a inversão do ônus da prova, se 

limitando a colacionar aos autos Instrumento Particular de Confissão de 

Dívida e Outras Avenças que dispõe acerca de débito no valor de R$ 

1.030,76 (Id nº 13808868), tendo como credora a Banco Bradesco 

Cartões S.A., em razão de contrato sob nº 4096014540176417, ou seja, 

totalmente distinto da dívida objeto do presente feito. Nesse sentido: 

“RESPONSABILIDADE CIVIL. TELEFONIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM 

CADASTRO PÚBLICO RESTRITIVO DE CRÉDITO. RÉ QUE NÃO LOGROU 

ÊXITO EM COMPROVAR A LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO. DEVER DE 

INDENIZAR CONFIGURADO. Tratando-se de relação consumerista, por 

força da inversão do ônus da prova, cabe à parte ré a prova de que a 

inscrição do nome do autor no rol de inadimplentes foi devida, sob pena de 

acolhimento do pleito inicial condenatório. DANO MORAL. QUANTUM 

INDENIZATÓRIO. VALOR QUE DEVE ATENDER ÀS FINALIDADES DO 

INSTITUTO INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO PARA R$ 20.000,00, EM 

ATENÇÃO AO SEU CARÁTER REPRESSIVO-PEDAGÓGICO E EM 

CONSONÂNCIA COM O ENTEDIMENTO ADOTADO POR ESTA CÂMARA. O 

valor da indenização a ser arbitrada deve seguir critérios de razoabilidade 

e proporcionalidade, mostrando-se efetivo à repreensão do ilícito e à 

reparação do dano, sem, em contrapartida, constituir enriquecimento ilícito. 

JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA EM RELAÇÃO AO VALOR 

DA VERBA INDENIZATÓRIA. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. 

POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO EX OFFICIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO 

PRINCÍPIO DA NON REFORMATIO IN PEJUS. TERMO INICIAL E ÍNDICES 

APLICÁVEIS. TAXA SELIC. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. REDEFINIÇÃO 

EX OFFICIO. 1. "Os juros de mora constituem matéria de ordem pública e a 

alteração de seu termo inicial, de ofício, não configura reformatio in pejus".

(STJ, AgRg no REsp n. 1086197/SP, rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, 

j. 28.6.11). 2. Sobre o valor da indenização por dano moral devem incidir 

juros de 1% ao mês (art. 406 do CC) desde a data do evento danoso, na 

forma da Súmula n. 54 do STJ, até a data do arbitramento - março inicial da 

correção monetária, nos termos da Súmula n. 362 do STJ -, quando então 

deverá incidir a Taxa Selic, que compreende tanto os juros como a 

atualização da moeda. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRETENDIDA 

DEVOLUÇÃO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. COBRANÇA INDEVIDA E 

PAGAMENTO DOS VALORES EM EXCESSO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. ART. 

42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. A partir do momento em que restou 

compr [...] (TJ-SC - Apelação Cível : AC 20120780569 SC 2012.078056-9, 

Orgão Julgador Segunda Câmara de Direito Público Julgado, Julgamento 30 

de Setembro de 2013, Relator Francisco Oliveira Neto)” Desta feita, restou 

devidamente demonstrado a cobrança indevida, visto que a requerida não 

se desincumbira do ônus de provar a legalidade da cobrança, não sendo 

crível cobrar da autora, hipossuficiente em relação à reclamada, prova 

diabólica, pois não há como comprovar que não utilizou dos serviços ora 

cobrados. Constatada, então, a responsabilidade da ré passo à análise 

dos danos reclamados e sua quantificação correlata. Do Dano moral A 

presente questão encontra-se centrada no princípio basilar do direito, 

segundo o qual a ninguém se deve lesar (nominem laedere), o que ficou 

substancialmente realçado no direito brasileiro pela sufragação 

constitucional da indenizabilidade dos danos morais. Em se tratando de 

dano moral, a reparação ocorre se do fato imputado, pelas normas de 

experiência, resultar algum prejuízo aos direitos de personalidade da 

vítima. Revela-se, in casu, o prejuízo moral experimentado, haja vista ser 

patente o abalo emocional por que passa qualquer pessoa nas 

circunstâncias vivenciadas, não sendo necessária a comprovação de 

qualquer outra circunstância, que, se ocorrente, terá reflexo apenas no 

quantum debeatur. Com efeito, o documento juntado na inicial demonstra 

que a autora obtivera seu nome inserido nos órgãos de proteção ao 

crédito por débito decorrido de relação jurídica inexistente, porquanto 

nunca ter contratado os serviços da empresa reclamada (id nº 11843056). 

Conforme resulta da doutrina de José Aguiar Dias, “o conceito de dano é 

único, e corresponde a lesão de direito”. Vale ressaltar que os danos 

morais abrangem todo sofrimento ou dor experimentados, que não se 

revistam de um caráter de perda pecuniária, mas nasçam de “todo 

atentado à reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à 

sua segurança e tranqüilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade 

de sua inteligência, a suas afeições, etc”. No dizer de Yussef Said Cahali, 

na realidade, multifacetário e ser anímico, tudo aquilo que molesta 

gravemente a alma humana, ferindo-lhe gravemente os valores 

fundamentais inerentes à sua personalidade ou reconhecidos pela 

sociedade em que está integrado, qualifica-se, em linha de princípio, como 

dano moral; não há como enumerá-los exaustivamente, evidenciando-se 

na dor, na angústia, no sofrimento, na tristeza pela ausência de um ente 

querido falecido; no desprestígio, na desconsideração social, no 

descrédito à reputação, na humilhação pública, no devassamento da 

privacidade; no desequilíbrio da normalidade psíquica, nos traumatismos 

emocionais, na depressão ou no desgaste psicológico, nas situações de 

constrangimento moral. Dentro, pois, da miríade de causas possíveis para 

o dano moral, é indiscutível que as insistentes cobranças de faturas 

inexistentes, a par de possíveis efeitos patrimoniais, gera induvidosa 

mácula ao conceito de honradez e dignidade do suposto devedor. Como 

registra o mesmo Yussef, afirmada constitucionalmente a reparabilidade 

do dano moral, a jurisprudência está se consolidando no sentido de que o 

‘abalo de crédito’, na sua versão atual, independentemente de eventuais 

prejuízos econômicos que resultariam do protesto indevido do título, 

comporta igualmente ser reparado como ofensa aos valores 

extrapatrimoniais que integram a personalidade das pessoas ao seu 

patrimônio moral. Aliás, desnecessária até mesmo a prova do dano moral 

em tais casos, sendo ele presumido em decorrência do ato ilícito praticado, 

consoante entendimento já pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça. 

Nesse sentido, dentre muitos outros, registram-se os seguintes julgados: 

“Nos termos da jurisprudência da Turma, em se tratando de indenização 

decorrente da inscrição irregular no cadastro de inadimplentes, "a 

exigência de prova de dano moral (extrapatrimonial) se satisfaz com a 

demonstração da existência da inscrição irregular" nesse cadastro.(STJ - 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO ( AGA ) - Nº 

203613 - SP - RIP: 199800672389 - REL. SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA 

- TURMA: QUARTA TURMA - J. 21/03/2000 - DJ. /05/2000 PÁG. 98).” 

“INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E INDENIZAÇÃO - NEGATIVAÇÃO -DÉBITO 

INEXISTENTE - DANO MORAL - QUANTUM - JUROS E CORREÇÃO 

MONETÁRIA - TERMO INICIAL. A inclusão do nome do consumidor em 

cadastros de inadimplentes por dívida inexistente é suficiente para impor a 

reparação por danos morais. A fixação do quantum indenizatório a título 

de danos morais deve operar-se com razoabilidade, proporcionalmente ao 

grau de culpa, ao nível sócio-econômico da parte ofendida, ao porte do 

ofensor e, ainda, levando-se em conta as circunstâncias do caso. Em 

atendimento às Súmulas 362 e 54, STJ, o valor da indenização deve ser 

corrigido desde a data da sentença, e acrescido de juros de mora de 1% 

ao mês, desde a data do evento danoso. (Tribunal de Justiça de Minas 

Gerais TJ-MG - Apelação Cível : AC 10011140020428001 MG, Orgão 
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Julgador Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Publicação 11/11/2015, 

Julgamento 29 de Outubro de 2015, Relator Evangelina Castilho Duarte)” 

Por isso, tornar-se-ia irrelevante saber se a parte autora conseguiu 

comprovar ou não os fatos específicos de abalo de crédito narrados por 

ela na inicial. Ademais, o direito de exercício de cobrança, qualquer que 

seja seu embasamento, não poderia atingir os direitos de personalidade da 

autora. Passo, na oportunidade, à fixação do quantum indenizatório. A 

jurisprudência pátria firmou-se no sentido de moderação no arbitramento 

dos danos morais, cujo valor nunca é exatamente igual à ofensa, mas 

serve como lenitivo para diminuir o sofrimento da vítima e para inibir novas 

violações por parte do ofensor. A presente questão encontra-se centrada 

no princípio basilar do direito, segundo o qual a ninguém se deve lesar 

(nominem laedere), o que ficou substancialmente realçado no direito 

brasileiro pela sufragação constitucional da indenizabilidade dos danos 

morais. É certo, contudo, que o valor da indenização por dano moral puro 

não pode ser exacerbado a ponto de ensejar o enriquecimento ilícito, nem 

tampouco irrisório a ponto de incentivar o descaso das pessoas físicas ou 

jurídicas no comedimento de seus atos, fiando-se na impunidade. A 

jurisprudência pátria, como dito alhures, caminha a cautelosos passos 

nessa linha tênue que representa o equilíbrio do justo ressarcimento. 

Confira-se: “Ao magistrado compete estimar o valor da reparação de 

ordem moral, adotando os critérios da prudência e do bom senso e 

levando em estima que o quantum arbitrado representa um valor simbólico 

que tem por escopo não o pagamento do ultraje - a honra não tem preço - 

mas a compensação moral, a reparação satisfativa devida pelo ofensor ao 

ofendido. (TJPR, 1ª Turma Cível, APC nº 19.411-2, Rel. Oto Luiz 

Sponholz).” Rui Stoco adverte que se trata, pois de uma estimação 

prudencial, que não dispensa sensibilidade para as coisas da dor e da 

alegria, para os estados d'alma humana, e que destarte deve ser feita pelo 

mesmo juiz ou, quando muito, por outro jurista, inútil sempre pôr em ação a 

calculadora do economista ou de técnico em contas. (RT 560/66) E 

acrescenta que, segundo Caio Mário A vítima de uma lesão a algum 

daqueles direitos sem cunho patrimonial efetivo, mas ofendida em um bem 

jurídico que em certos casos pode ser mesmo mais valioso do que os 

integrantes de seu patrimônio, deve receber uma soma que lhe compense 

a dor ou o sofrimento, a ser arbitrada pelo Juiz, atendendo às 

circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a 

situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que se converta em fonte 

de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva. (ob. cit., 

p. 675) Caio Mário da Silva Pereira norteia de forma bastante elucidativa a 

questão do equilíbrio na avaliação do quantum do dano moral: Quando se 

cuida de dano moral, o fulcro do conceito ressarcitório acha-se deslocado 

para a convergência de duas forças: 'caráter punitivo' para que o 

causador do dano, pelo fato da condenação, se veja castigado pela 

ofensa que praticou; e o 'caráter compensatório' para a vítima, que 

receberá uma soma que lhe proporcione prazeres como contrapartida do 

mal sofrido. (in “Responsabilidade Civil, 8ª edição, editora Forense, 1997, 

p.97) Portanto, busca-se na espécie fornecer à vítima uma compensação, 

representada por uma comodidade que compense o dano sofrido, no 

mesmo passo em que se aplica uma medida de caráter repressivo e 

preventivo ao responsável pelo dano causado, com eminente função 

educativa a fim de que evite, no futuro, esse tipo de comportamento. 

Leva-se em conta, também, o nível social da vítima e o do causador do 

dano, para que a compensação não resulte inexpressiva para um e inócua 

para a outra, tendo em vista as finalidades reparatórias e compensatórias 

buscadas. Assim, atentando para as doutas e oportunas ponderações 

dos grandes mestres mencionados, assomadas às peculiaridades do 

caso sub examine, fixo a indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 

Pelo o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, confirmando a tutela 

alhures deferida, para condenar a parte requerida, ao pagamento de 

indenização pelos danos morais causados ao autor, no valor de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), cuja correção monetária deve ser feita pelo 

índice INPC, a partir da presente sentença, nos termos da Sumula 362 do 

Superior Tribunal de Justiça (A correção monetária do valor da 

indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento), e juros 

de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso, julgando extinto o 

presente feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Ainda, DECLARO INEXISTENTE o negócio jurídico do 

contrato sob nº 008255001000084FI, no valor de R$ 55,45 (cinquenta e 

cinco reais e quarenta e cinco centavos), e consequentemente o débito 

ensejador da inserção indevida, devendo a Secretaria da Vara oficiar os 

órgãos de proteção ao crédito acerca da inexistência do mencionado 

débito. DEIXO de condenar a requerida em custas e despesas 

processuais, bem assim em honorários advocatícios por serem indevidos 

em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95 (O 

acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, 

do pagamento de custas, taxas ou despesas). Aguarde o lapso temporal 

devido para interposição de eventual recurso. Transcorrido in albis, 

certifique-se o trânsito em julgado, e em nada sendo requerido pelas 

partes, ao arquivo com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Após, arquivem-se. Mirassol 

D’Oeste/MT, 12 de novembro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000257-65.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEIR RODRIGUES CAETANO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que procedo com a intimação das partes acerca da R. Decisão 

constante do ID.16634916, bem como, da expedição de Alvará de 

Levantamento nos presentes autos sob nº455994-0, consoante 

1determinado pela R. Decisão de ID. 16634916, devendo a parte 

REQUERENTE pugnar o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sendo 

o silêncio interpretado como quitação integral. Para constar lavrei a 

presente.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000259-35.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CLEVAIR DAMACENA BATISTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que procedo com a intimação das partes acerca da expedição de 

Alvará de Levantamento nos presentes autos sob nº 456005-1, 

consoante 1determinado pela R. Decisão de ID. 16634912, devendo a 

parte REQUERENTE pugnar o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sendo o silêncio interpretado como quitação integral. Para constar lavrei a 

presente.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000423-34.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ANTONIETA SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que procedo com a intimação das partes acerca da R. Decisão 

constante do ID. 16659353, bem como, expedição de Alvará de 

Levantamento nos presentes autos sob nº 456381-6, consoante 

1determinado pela R. Decisão de ID. 16659353, devendo a parte 

REQUERENTE pugnar o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sendo 

o silêncio interpretado como quitação integral. Para constar lavrei a 

presente.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010013-81.2015.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JULIENN CHRISTOFFER SILVA (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

SUELLEN MENEZES BARRANCO OAB - MT0015667A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT0017603S 

(ADVOGADO(A))

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que procedo com a intimação das partes acerca da R. Decisão 

constante dos ids. 16673460, bem como, da expedição de Alvarás de 

Levantamento nos presentes autos sob nºs 456751-P e 456748-P , 

consoante 1determinado pela R. Decisão de ID. 16673460, devendo a 

parte REQUERENTE pugnar o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sendo o silêncio interpretado como quitação integral. Para constar lavrei a 

presente.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 243267 Nr: 4578-34.2016.811.0011

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adilson Ferreira Pessoas Estevam

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nilson Tomaz da Silva Junior 

- OAB:23151/O

 Certifico que procedo com a intimação do douto causídico do autor do fato 

nomeado nos presentes autos acerca da R. Sentença de fls. 81/82, a qual 

transcrevo sua parte dispositiva: Diante do exposto, JULGO 

PARCIAMENTE PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR ADILSON 

FERREIRA PESSOA ESTEVAM, devidamente qualificado nos autos, como 

incurso nas penas do crime capitulado no artigo 311 do Código de Trânsito 

Brasileiro e para ABSOLVER o acusado da imputação a ele endereçada 

quanto ao delito previsto no art. 330 do CP, o que faço com fulcro no artigo 

386, VII, do Código de Processo Penal (...) .Sendo assim, SUBSTITUO a 

pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito, consistente em 

prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas, na forma e 

condições a serem impostas pelo Juízo das Execuções Penais, em 

atenção ao disposto no art. 44, §2º, do CP.Consigno que o 

descumprimento injustificado da pena restritiva de direito acima aplicada, 

ensejará em sua revogação e o conseguinte cumprimento da pena 

privativa de liberdade pela réu (art. 44, §4º, do CP).Noutra seara, deixo de 

fixar o valor mínimo de eventual indenização civil, pois ausente pleito 

nesse sentido, sendo que eventual arbitramento indenizatório infringiria os 

princípios do contraditório e da ampla defesa, corolários do devido 

processo legal, a produzir iniquidade e arbitrariedade que não se 

coadunam com o precípuo fim da atividade jurisdicional de pacificação 

social.CONDENO o acusado ao pagamento das custas e demais despesas 

processuais.Transitado em julgado a sentença para as partes, 

DETERMINO as seguintes providências:I-) EXTRAIA-SE guia de execução 

definitiva. II-) OFICIE-SE ao Tribunal Regional Eleitoral, para o fim da 

suspensão dos direitos políticos.III-) COMUNIQUE-SE ao cartório 

distribuidor. IV-) OFICIE-SE ao Instituto Nacional e Estadual de 

Identificação. V-) LANCE-SE o nome da ré no rol dos culpados.Após o 

trânsito em julgado, ARQUIVE-SE com as baixas e anotações de estilo.P. 

R. I. C.Mirassol D’Oeste/MT, 24 de novembro de 2018.Henriqueta Fernanda 

C. A. F. LimaJuíza de Direito

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86764 Nr: 3204-27.2009.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: OMPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Caio Cezar Buin Zumioti - 

Defensor Público - OAB:, Juarez Cordeiro dos Santos - 

OAB:11107-A, OTAVIO SIMPLICIO KUHN - OAB:14238

 Intimação do advogado Otavio Simplicio, para proceder com a devolução 

do Processo 3204-27.2009.811.0011, no prazo de 3 (três) dias sob pena 

de busca e apreensão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 258478 Nr: 1149-88.2018.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Iuri Seror Cuiabano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Iuri Seror Cuiabano - OAB: 

10.838

 PROCESSO/CÓDIGO Nº 258478

Vistos, etc.

A denúncia atende aos requisitos do art. 41 do CPP, visto que contém a 

exposição de fatos típicos, antijurídicos e culpáveis, contendo as 

circunstância em que a suposta infração penal foi cometida, a qualificação 

do acusado, a classificação do delito e o rol de testemunhas, sendo certo 

que da narrativa fática e dos autos de inquérito policial se verifica a 

presença de indícios suficientes de autoria do delito imputado ao acusado.

Em resposta à acusação a defesa almeja a absolvição sumária do réu, 

sob o argumento de ausência de justa causa, ante a inexistência de 

provas de autoria quanto ao delito imputado ao denunciado na exordial 

acusatória.

É a síntese do necessário. Decido.

Primeiramente, para que a denúncia fosse recebida, foram exauridas a 

apreciação da presença de todas as condições necessárias à 

admissibilidade da ação penal, não se verificando, desta feita, a manifesta 

inépcia da inicial; a falta de pressupostos processuais ou condições para 

o exercício da ação penal; ou, ainda, a falta de justa causa para o 

exercício desta.

Nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. RETRATAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Recebida a denúncia, depois da apreciação das 

condições da ação (art. 395 - CPP), não é dado ao juiz, salvo em casos de 

nulidade ou de erro material, desconsiderar a decisão, para rejeitá-la. 

Precedentes. 395CPP2. Recurso provido.(3172 TO 2009.43.00.003172-0, 

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL OLINDO MENEZES, Data de 

Julgamento: 26/02/2013, QUARTA TURMA, Data de Publicação: e-DJF1 

p.603 de 08/03/2013).

 Ademais, a comprovação da ausência dos indícios suficientes de sua 

autoria são discussões que serão apuradas no decorrer da instrução 

processual.

Logo, os argumentos suscitados pelo denunciado de que é inocente não 

merece análise nesta fase processual, por se confundir com o mérito da 

ação e, por este motivo, somente será analisado no momento em que se 

for prolatar a sentença, após produzidas as provas em Juízo, sob o crivo 

do contraditório e da ampla defesa.

Assim, pelas peças defensivas, verifica-se que carecem de dilação 

probatória por se tratarem do mérito da ação, razão pela qual a apreciação 

se mostra inoportuna neste momento processual, haja vista o princípio da 

busca da verdade real e “favor rei”, e considerando que não se encaixam 

nas hipóteses de absolvição sumária (CPP, art. 397).

Portanto, não sendo o caso de trancamento da ação penal nem de 

absolvição sumária (CPP, art. 397), rejeito a tese defensiva arguida e dou 

regular prosseguimento ao feito.

Nos termos do art. 399 do Código de Processo Penal, DESIGNO audiência 

de Instrução e Julgamento para o dia 24/04/2019 às 15h 30min.

Intimem-se o acusado, seu defensor e o Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se os demais expedientes necessários para 

realização do ato.

Mirassol D’Oeste/MT, 29 de novembro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

Comarca de Nova Mutum

1ª Vara
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Intimação

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1002695-33.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LUZINETE ROSA DA SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATIA DE CAMARGO OAB - MT17756/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS RONIVALDO DA SILVA OLIVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO CAMARGO OAB - MT24923/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1002695-33.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: LUZINETE ROSA DA SILVA OLIVEIRA REQUERIDO: LUCAS 

RONIVALDO DA SILVA OLIVEIRA Vistos, etc. Não sendo o caso de 

aplicação do disposto no art. 330, do NCPC, com fundamento no art. 751, 

do mesmo codex, DESIGNO audiência para entrevista do interditando no 

dia 13.12.2018, às 17h00min. Cite-se e intime-se o interditando para que 

compareça à audiência designada, bem como para constituir advogado 

para patrocinar seus interesses (art. 752, § 2º, do NCPC), e, querendo, 

oferecer impugnação no prazo legal. Consigne-se no mandado que, não 

sendo possível o deslocamento do interditando, este será ouvido onde 

estiver (art. 751, §1º, NCPC). Por fim, caso o interditando não constitua 

procurador, em atenção ao disposto no art. 752, § 2º, do NCPC, NOMEIO o 

advogado Dr. Marcelo Camargo – OAB/MT n. 29923, como seu curador 

especial, devendo ser intimado acerca da nomeação, bem como para que 

compareça à audiência designada. Intime-se a genitora do interditando. 

Processe-se em segredo de justiça, consoante estabelece o art. 189, II, 

NCPC. Defiro, ainda, os benefícios da justiça gratuita, eis que os requisitos 

para sua concessão encontram-se configurados. Intime-se. Cientifique-se 

o Ministério Público. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. 

Nova Mutum/MT, 12 de novembro de 2018. Cássio Leite de Barros Netto 

Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 52287 Nr: 3302-10.2011.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Suzana Cesar Sieg, NSS, Suzana Cesar Sieg

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Unimed Norte do Estado de Mato Grosso - 

Coop. de Trabalho Médico

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Rafael Buss - OAB:MT 

7.023-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Elisa Del Padre da Silva - 

OAB:MT 15.318-A, Cláudio Alves Pereira - OAB:3277-A/MT, José 

Osvaldo Leite Pereira - OAB:3.418-A/MT, Luiz Fernando Bressan 

Aranda - OAB:MT 12089-A

 Vistos, etc.

De proêmio, importa salientar que da análise do “Relatório de Processos 

Conclusos N Dias Analítico” extraído do Sistema de Inspeção e 

Acompanhamento de Produção – SIAP, verifica-se que o feito se encontra 

concluso para sentença desde 09.09.2015, portanto, há mais de 1.170 

dias, documento anexo.

Entretanto, cabe ponderar que o feito fora devidamente sentenciado na 

data de 08.09.2015, conforme sentença às fls. 157/161.

Nestes termos, considerando o lançamento equivocado do lançamento 

efetuado na data de 09.09.2015 – Concluso p/Sentença, determino seu 

cancelamento.

De mais a mais, tendo em vista o retorno dos autos, intimem-se as partes 

para, querendo, se manifestarem no prazo de 15 (quinze) dias, 

requerendo o que entenderem de direito.

Não havendo manifestação, encaminhem-se os autos ao arquivo 

provisório até ulterior manifestação de qualquer das partes.

Decorridos 6 (seis) meses sem manifestação, arquivem-se os autos 

definitivamente.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 88658 Nr: 4188-67.2015.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Beatriz Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alfa Serviços de Propaganda e Marketing

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivonir Alves Dias - OAB:MT 

13.310, Roberson Siqueira de Melo - OAB:MT 18.701

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos, etc.

De proêmio, defiro pleito formulado pela parte Requerente à fl. 56, no 

tocante a citação editalícia da Requerida.

No caso dos autos, verifica-se que a empresa Requerida encontra-se 

inapta, por omissão de declarações, vide documento anexo.

Importante destacar que é obrigação da pessoa jurídica promover junto à 

Secretaria da Receita Federal a atualização de suas informações 

cadastrais. Se não o fez, até prova em contrário, o endereço constante do 

CNPJ é o último em que teve domicílio a Requerida, e se nele não foi 

localizada é porque não tem mais existência de fato.

Não obstante a falta de localização da parte Requerida Alfa Serviços de 

Propaganda e Marketing por encontrar-se em local incerto e não sabido, 

determino seja a parte Requerida citada por edital, com prazo de 30 (trinta) 

dias, nos moldes do artigo 256, inciso II e artigo 257, ambos do Código de 

Processo Civil, para que, querendo, e em 15 (quinze) dias, apresente 

resposta, constando no mandado as advertências de estilo.

Desde já nomeio a Defensoria Pública Estadual, como curadora especial à 

parte revel citada por edital, determinando que, escoado o prazo da 

citação editalícia, seja a curadora intimada para apresentar manifestação, 

no prazo legal.

 Após, intime-se a parte Autora para, querendo, se manifestar no prazo 

legal, requerendo o que entender de direito.

Por fim, conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 44691 Nr: 50-33.2010.811.0086

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAMH(, MMH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiano Pizzatto - OAB:MT 

5.082

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Chamo o feito à ordem.

De proêmio, antes de analisar o pedido formulado às fls. 80/81, 

considerando que o presente feito já tramita há mais de 08 (oito) anos, 

tendo como objeto uma sentença homologatória prolatada no dia 

08.02.2008, por cautela, DETERMINO a intimação pessoal da parte 

Requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, acostar aos autos a 

Certidão de Nascimento do alimentando.

Consigne-se do referido mandado que, no caso de o Alimentando já ter 

atingido a maioridade, deverá o próprio, em igual prazo, regularizar a sua 

representação processual, sob pena de extinção do feito.

 Transcorrido o prazo assinalado, com ou sem manifestação, 

CERTIFIQUE-SE e VOLTEM-ME conclusos para deliberação.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 76185 Nr: 4755-69.2013.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mainara Aparecida Monteiro Carvalho, Luis Felipe 

Lammel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Escola Técnica Albert Sabin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 
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7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wallison Kenedi de Lima - 

OAB:MT 16.704

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Cumprimento de Sentença proposta por Mainara 

Aparecida Monteiro Carvalho e Luis Felipe Lammel em desfavor Escola 

Técnica Albert Sabin.

Com o regular trâmite da demanda, às fls. 139/140, as partes 

apresentaram acordo com escopo de dirimir a discussão perpetrada 

nestes autos.

Diante do exposto, estando regulares seus termos, HOMOLOGO o acordo 

entabulado entre as partes às fls. 139/140 para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos.

 Em consequência, determino a SUSPENSÃO do processo, com fulcro no 

artigo 922 do Código de Processo Civil, hipótese na qual os autos deverão 

ser remetidos ao arquivo provisório, até o integral cumprimento do 

avençado, ou provocação de uma das partes.

Publique-se.

 Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 41391 Nr: 717-53.2009.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Albani Maria Noimann

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marta Jose Rodrigues - 

OAB:MT 13.901, Túlio de Alencar Costa Leite - OAB:GO 20.597, 

Vinicius Vargas Leite - OAB:MT 11.213-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando o disposto no ofício à fl. 175, determino que a Secretaria 

Judicial promova a expedição do devido RPV/Precatório através do 

Sistema e-PrecWeb em caráter de urgência.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 94441 Nr: 2701-28.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Santa Rita do Trivelato - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanguarda do Brasil S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador(a) do Municipio de 

Santa Rita do Trivelato - MT - OAB:8107

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Luiz Di Angelo - 

OAB:23553/O, Leonardo Trevisan - OAB:77202/RS

 Vistos, etc.

Intime-se a parte Executada para, querendo, se manifestar no prazo de 15 

(quinze) dias, requerendo o que entender de direito acerca do delineado 

às fls. 23/26 pela parte Exequente.

Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, imediatamente conclusos 

para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 50642 Nr: 1695-59.2011.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wilma Klene

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Galileu Zampieri - OAB:MT 

11.574, Giuseppe Zampieri - OAB:MT 10.603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando que não há questões preliminares ou processuais 

pendentes, dou o feito por saneado.

Fixo como ponto controvertido a comprovação da atividade rural em 

regime de economia familiar da Requerente pelo período exigido pela 

legislação vigente, bem como a existência de início de prova material.

A fim de elucidar as questões controvertidas, determino a produção de 

prova testemunhal, depoimento pessoal e documental, consistente na 

juntada de novos documentos, nos ditames do art. 357, IV e V, do Código 

de Processo Civil.

Por entender que o julgamento da matéria discutida nos autos, prescinde 

de realização de audiência para demonstrar a condição de rurícola da 

parte Autora, designo audiência de instrução para o dia 05 de fevereiro de 

2018, às 14h30min (horário oficial de Mato Grosso).

Intime-se a parte Autora, pessoalmente, para prestar depoimento pessoal, 

nos termos do art. 385 e seguintes do Código de Processo Civil.

Ademais, intimem-se as partes para, querendo, arrolarem as testemunhas 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 357, § 4°, do Código de Processo Civil).

No que concerne a intimação das testemunhas, cabe ao Advogado que as 

arrolar proceder com a sua intimação, sob pena de considerar o não 

comparecimento como desistência, nos ditames do art. 455, § 1°, § 2° e § 

3°, do Código de Processo Civil.

De mais a mais, intimem-se as partes para, querendo, se manifestar no 

prazo de 5 (cinco) dias, quanto ao saneamento realizado, sob pena de 

estabilização do saneamento, nos termos do art. 357, § 1°, do Código de 

Processo Civil.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 91529 Nr: 892-03.2016.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paula Del Moro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Viella e Bernardes Comercio e Locação de 

Roupas, Antonio Viella Miguel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Simão - OAB:MT 

10.066-B, Thamires Hohenberger Mafissoni - OAB:MT 18783

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO ARLINDO FERREIRA 

- OAB:252191

 Vistos, etc.

Considerando que não há questões processuais pendentes nos ditames 

do art. 357 do Código de Processo Civil, sendo que a inépcia levantada 

entre os pedidos se confunde com o mérito, assim, dou o feito por 

saneado.

Fixo como pontos controvertidos a legalidade da cobrança efetuada pela 

parte Autora; a existência de danos morais decorrentes do ato levado a 

efeito pela parte Requerida e a regularidade do pacto contratual e suas 

cláusulas.

De mais a mais, intimem-se as partes para, querendo, se manifestarem no 

prazo de 5 (cinco) dias, quanto ao saneamento realizado, sob pena de 

estabilização do saneamento, nos termos do art. 357, § 1°, do Código de 

Processo Civil.

Intimem-se, ainda, as partes para que no prazo de 15 (quinze) dias 

especifiquem as provas que pretendem produzir, esclarecendo a 

necessidade e adequação, sob pena de indeferimento.

De mais a mais, intime-se, pessoalmente, a parte Requerida para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, constitua novo Advogado, sob pena de ser 

considerado revel nos ditames do art. 112 c.c. o art. 76, ambos do Código 

de Processo Civil.

Em seguida, conclusos para deliberação.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 35423 Nr: 1636-13.2007.811.0086

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Enide Azambuja Ribas Uggeri

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mocellin Comércio e Representação Ltda
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Pedro Franz - OAB:MT 

14.594

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Luiz Centenaro - 

OAB:MT 8141-B, Wilson Rodrigues Fontelli - OAB:MT 8188-B

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Embargos de Terceiro proposta por Enide Azambuja 

Ribas Uggeri em desfavor de Mocellin Comércio e Representações Ltda.

Com o regular trâmite do feito à fl. 88, fora proferida decisão saneadora, 

ocasião em que foram fixados os pontos controvertidos da demanda, bem 

como realizada a intimação das partes para especificação das provas.

Por sua vez, a parte Embargada (fl. 90) postulou pela produção de prova 

testemunhal e depoimento pessoal; e a parte Requerida (fls. 91/92) 

pugnou pelo julgamento antecipado da demanda.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relatório. Decido.

Pois bem.

Considerando o requerido pela parte Embargada para instrução probatória, 

defiro o pedido de produção de prova testemunhal e depoimento pessoal.

Desta forma, designo audiência de instrução para o dia 12 de fevereiro de 

2019, às 13h30min.

Intime-se a parte Embargante, pessoalmente, para prestar depoimento 

pessoal, nos termos do art. 385 e seguintes do Código de Processo Civil, 

sendo dispensada em caso de manifestação do Advogado informando o 

comparecimento espontâneo, o qual intimo para tal fim desde já, 

concedendo o prazo de 5 (cinco) dias para tanto.

Ademais, intimem-se as partes para, querendo, arrolarem as testemunhas 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 357, § 4°, do Código de Processo Civil).

No que concerne a intimação das testemunhas, cabe ao Advogado que as 

arrolar proceder com a sua intimação, sob pena de considerar o não 

comparecimento como desistência, nos ditames do art. 455, § 1°, § 2° e § 

3°, do Código de Processo Civil.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 36221 Nr: 2557-69.2007.811.0086

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mocellin Comércio e Representação Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilberto Caneppele

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Luiz Centenaro - OAB:MT 

8141-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Pedro Franz - OAB:MT 

14.594

 Vistos, etc.

Dê-se fiel cumprimento a decisão proferida às fls. 24/28.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 71648 Nr: 164-64.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso (Fazenda Publica)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mocellin Comércio e Representação Ltda, 

Domingos Mocellin, Paulo Mocellin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador(a) do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alex Brescovit Maciel - 

OAB:MT 13.827-A, Sem adv. - OAB:

 Vistos, etc.

De proêmio, devolva-se o mandado ao Senhor Oficial de Justiça para fiel 

cumprimento deste (fl. 51), notadamente o ato de depósito dos bens.

Notifique-se o Senhor Oficial de Justiça para que guarde observância a 

realidade das informações prestadas, uma vez que no Auto de Penhora e 

Depósito às fls. 53/54 informa que depositou o bem em mãos da parte 

Executada, entretanto, a Certidão à fl. 52 relata a não localização da parte 

Executada.

Notifique-se, ainda, o Senhor Oficial de Justiça para prestar explicações 

acerca do conteúdo do referida certidão, no prazo de 5 (cinco) dias.

Intime-se a parte Executada para, querendo, se manifestar no prazo legal 

acerca das avaliações dispostas nos autos, requerendo o que entender 

de direito.

De mais a mais, determino que a parte Exequente adote a medida 

declinada no art. 844 do Código de Processo Civil, atinente ao registro da 

penhora no registro de imóveis competente, bem como acoste aos autos 

matrícula atualizada do imóvel, no prazo de 15 (quinze) dias.

Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, conclusos para 

deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 92468 Nr: 1491-39.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI OURO VERDE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LURDES APARECIDA DE SOUZA FERNANDES, 

CARLOS LOPES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Execução proposta pela Cooperativa de Crédito de 

Livre Admissão de Associados Ouro Verde de Mato Grosso – Sicredi 

Ouro Verde MT em desfavor de Lurdes Aparecida de Souza Fernandes.

Com o regular trâmite da demanda, às fls. 57/58, as partes apresentaram 

acordo com escopo de dirimir a discussão perpetrada nestes autos.

Diante do exposto, estando regulares seus termos, HOMOLOGO o acordo 

entabulado entre as partes às fls. 57/58 para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos.

 Em consequência, determino a SUSPENSÃO do processo, com fulcro no 

artigo 922 do Código de Processo Civil, hipótese na qual os autos deverão 

ser remetidos ao arquivo provisório, até o integral cumprimento do 

avençado, ou provocação de uma das partes.

Publique-se.

 Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 27434 Nr: 440-76.2005.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mocellin Comércio e Representação Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alceu Mognon, Gilberto Caneppele, Alcindo 

Uggeri

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Luiz Centenaro - OAB:MT 

8141-B, Wilson Rodrigues Fontelli - OAB:MT 8188-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Pedro Franz - OAB:MT 

14.594, Roselaine Wahlbrink Jauer - OAB:MT 14786

 Vistos, etc.

Dê-se fiel cumprimento a decisão proferida nos autos apensos.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 93653 Nr: 2249-18.2016.811.0086

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zilma Josefa da Rocha, Rafael Dias de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vangel Alves de Souza, O Juízo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Casagrande e Silva - 

OAB:8535-B/MT, Daiana Costa Beber - OAB:13781/MT, Roger 

Klerisson Rozão - OAB:MT 14.571-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, determino a intimação da parte Autora para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, no sentido de: a) apresentar 

documentos demonstradores da contratação ou não de seguro atinente ao 

imóvel de fls. 19/36v; b) juntar recibo ou comprovante de transferência do 

veículo de fls. 40, pelo Banco alienante, para o nome do “de cujus”, junto 

site do Detran, a fim de comprovar que o próprio pertencia ao falecido à 
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época do ; c) acostar as certidões negativas da Fazenda Estadual e 

Municipal; d) informar se o numerário mencionado no “item d” no Termo de 

Sessão de Conciliação de fls. 10/11v já foi objeto de Alvará Judicial ou se 

pretende arrolá-lo neste feito; e, e) sanar a divergência apontada na grafia 

sobrenome do “de cujus”.Cumpridas as determinações ou transcorrido “in 

albis” o prazo assinalado, certifique-se e voltem-me conclusos.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 4029 Nr: 40-09.1998.811.0086

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SCV(, LHV(

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Queiroz Linhares - 

OAB:MT - 9.088-B, Luis Augusto Pereira dos Santos - OAB:5667/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dirceu da Silva - 

OAB:6444-B/MT

 Sentença.

Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Execução de Alimentos proposta por Sandra Cristina 

Vivan e Luiz Henrique Vivan, devidamente representados pela genitora 

Terezinha Maria Knorst Vivian em desfavor de Antoninho Vivan.

Do compulso dos autos, denota-se que Sandra e Luiz alcançaram a 

maioridade.

Determinada a intimação dos alimentandos para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, regularizarem a representação processual, quedaram-se inertes, 

conforme certidão de fl. 223.

 Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relatório. Fundamento e decido.

Pois bem.

Infere-se dos autos que a parte Autora atingiu a maioridade e deixou de 

regularizar a sua representação processual, apesar de regularmente 

intimada.

A representação processual é pressuposto ao desenvolvimento válido e 

regular do processo (capacidade postulatória) e sua ausência importa na 

extinção do feito sem resolução do mérito.

Nesse ponto, eis o posicionamento jurisprudencial:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. AUTORES QUE ATINGIRAM A 

MAIORIDADE NO CURSO DA DEMANDA. REGULARIZAÇÃO 

PROCESSUAL. NECESSIDADE. Impõe-se a regularização da 

representação processual quanto ao autor que atingiu a maioridade, sob 

pena de extinção da demanda. Assim, na ausência da devida 

regularização da representação processual, configurada a inércia da 

parte, cumpre extinguir o feito. ACOLHERAM A PRELIMINAR PARA 

EXTINGUIR A DEMANDA.” (Apelação Cível Nº 70057583320, Oitava 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alzir Felippe Schmitz, 

Julgado em 16/10/2014).

Isto posto, JULGO EXTINTO a presente Ação de Execução de Alimentos 

proposta por Sandra Cristina Vivan e Luiz Henrique Vivan em desfavor de 

Antoninho Vivan, com fundamento no art. 485, inciso IV, do Código de 

Processo Civil.

Sem custas e honorários.

Após o trânsito em julgado desta sentença e cumprimento das 

providências acima determinadas, arquivem-se os autos, fazendo-se as 

necessárias anotações.

Ciência ao Ministério Público e a Defesa.

Publique-se.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 35307 Nr: 1626-66.2007.811.0086

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilberto Caneppele

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mocellin Comércio e Representação Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Pedro Franz - OAB:MT 

14.594

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Luiz Centenaro - 

OAB:MT 8141-B

 De proêmio, determino que a Secretaria Judicial empreenda com fiel 

cumprimento da decisão proferida no Incidente de Impugnação ao Valor da 

Causa n. 2557-69.2007.811.0086 – Código n. 36221, notadamente, 

alteração da capa dos autos e do Sistema Apolo acerca do valor atribuído 

à causa, bem como translado da decisão.Dos Esclarecimentos e Ajustes à 

Decisão Saneadora à fl. 131.Em manifestação à fl. 131, o Embargante 

solicitou esclarecimentos e ajustes quanto a decisão saneadora, 

requerendo a fixação de novo ponto controvertido.Nesse ponto, tenho 

pelo acolhimento do pedido formulado, importa consignar que na exordial a 

parte Embargante discute os valores devidos, diante de excesso de 

execução.Desta forma, nos termos do art. 357, II e IV, do Código de 

Processo Civil, fixo como ponto controvertido, além dos elencados na 

decisão às fls. 128/129, o “quantum debeatur”.Da Instrução 

Probatória.Considerando o requerido pelas partes para instrução 

probatória, defiro o pedido de produção de prova documental, depoimento 

pessoal e testemunhal.Postergo a análise da prova pericial para após a 

realização da audiência de instrução e julgamento, considerando a 

necessidade de aporte aos autos de maiores elementos e esclarecimentos 

quanto ao desenvolvimento dos fatos, bem como para melhor delimitar a 

produção da prova pericial, conforme regra incerta no art. 139, IV, do 

Código de Processo Civil.Desta forma, designo audiência de instrução 

para o dia 19 de fevereiro de 2019, às 15h.Intimem-se o Embargante e o 

Senhor Paulo Mocellin (Representante Legal da Embargada), 

pessoalmente, para prestarem depoimento pessoal, nos termos do art. 385 

e seguintes do Código de Processo Civil.Ademais, intimem-se as partes 

para, querendo, arrolarem as testemunhas no prazo de 15 (quinze) dias 

(art. 357, § 4°, do Código de Processo Civil).No que concerne a intimação 

das testemunhas, cabe ao Advogado que as arrolar proceder com a sua 

intimação, sob pena de considerar o não comparecimento como 

desistência, nos ditames do art. 455, § 1°, § 2° e § 3°, do Código de 

Processo Civil.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 35422 Nr: 1637-95.2007.811.0086

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nelva Antonia Tusset Caneppele

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mocellin Comércio e Representação Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Pedro Franz - OAB:MT 

14.594

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Luiz Centenaro - 

OAB:MT 8141-B, Wilson Rodrigues Fontelli - OAB:MT 8188-B

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Embargos de Terceiro proposta por Nelva Antonia 

Tusset Caneppele em desfavor de Mocellin Comércio e Representações 

Ltda.

Com o regular trâmite do feito às fls. 96/97, fora proferida decisão 

saneadora, ocasião em que foram fixados os pontos controvertidos da 

demanda, bem como realizada a intimação das partes para especificação 

das provas.

Por sua vez, a parte Embargada (fl. 99) postulou pela produção de prova 

testemunhal e depoimento pessoal; e a parte Requerida (fls. 100/101) 

pugnou pelo julgamento antecipado da demanda.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relatório. Decido.

Pois bem.

Considerando o requerido pela parte Embargada para instrução probatória, 

defiro o pedido de produção de prova testemunhal e depoimento pessoal.

Desta forma, designo audiência de instrução para o dia 12 de fevereiro de 

2019, às 14h.

Intime-se a parte Embargante, pessoalmente, para prestar depoimento 

pessoal, nos termos do art. 385 e seguintes do Código de Processo Civil, 

sendo dispensada em caso de manifestação do Advogado informando o 

comparecimento espontâneo, o qual intimo para tal fim desde já, 

concedendo o prazo de 5 (cinco) dias para tanto.

Ademais, intimem-se as partes para, querendo, arrolarem as testemunhas 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 357, § 4°, do Código de Processo Civil).

No que concerne a intimação das testemunhas, cabe ao Advogado que as 

arrolar proceder com a sua intimação, sob pena de considerar o não 

comparecimento como desistência, nos ditames do art. 455, § 1°, § 2° e § 
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3°, do Código de Processo Civil.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 4313 Nr: 1522-79.2004.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A - Agência de Rosário

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anédio Aparecido Tosta

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIÚLA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22.165-A, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:MT 17980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

De proêmio, indefiro o pleito formulado pela parte Exequente à fl. 99, 

considerando a possibilidade de incidência da prescrição intercorrente, de 

modo que, a teor do art. 921, § 5°, do Código de Processo Civil, intime-se a 

parte Exequente para, querendo, se manifestar no prazo de 15 (quinze), 

requerendo o que entender de direito.

Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, imediatamente conclusos 

para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 50641 Nr: 1694-74.2011.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Helena Rodrigues da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Galileu Zampieri - OAB:MT 

11.574, Giuseppe Zampieri - OAB:MT 10.603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

De início, intime-se a parte Autora para impugnar a contestação de fls. 

146/151v, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Sem prejuízo, com amparo nos princípios da celeridade e economia 

processual, aliado à urgência que o caso requer, determino a produção de 

prova testemunhal, depoimento pessoal e documental, consistente na 

juntada de novos documentos, nos ditames do art. 357, IV e V, do Código 

de Processo Civil.

Por entender que o julgamento da matéria discutida nos autos, prescinde 

de realização de audiência para demonstrar a condição de rurícola da 

parte Autora, designo audiência de instrução para o dia 05 de fevereiro de 

2019, às 15h00min (horário oficial de Mato Grosso).

Intime-se a parte Autora, pessoalmente, para prestar depoimento pessoal, 

nos termos do art. 385 e seguintes do Código de Processo Civil.

Ademais, intimem-se as partes para, querendo, arrolarem as testemunhas 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 357, § 4°, do Código de Processo Civil).

No que concerne a intimação das testemunhas, cabe ao Advogado que as 

arrolar proceder com a sua intimação, sob pena de considerar o não 

comparecimento como desistência, nos ditames do art. 455, § 1°, § 2° e § 

3°, do Código de Processo Civil.

De mais a mais, intimem-se as partes para, querendo, se manifestar no 

prazo de 5 (cinco) dias, quanto ao saneamento realizado, sob pena de 

estabilização do saneamento, nos termos do art. 357, § 1°, do Código de 

Processo Civil.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 40885 Nr: 154-59.2009.811.0086

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Nova Mutum - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transangelo - Transporte e Turismo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Aurélio Piacentini - 

OAB:MT 7170-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Erika Sanches Casati - 

OAB:9422-MT, Naiara Dias Fiuza Silvestre - OAB:MT 9029

 Vistos, etc.

De proêmio, importa salientar que da análise do “Relatório de Processos 

Conclusos N Dias Analítico” extraído do Sistema de Inspeção e 

Acompanhamento de Produção – SIAP, verifica-se que o feito se encontra 

concluso para sentença desde 10.12.2015, portanto, há mais de 1.078 

dias, documento anexo.

Entretanto, cabe ponderar que o feito se trata de Ação de Cumprimento de 

Sentença, a qual dispõe de regular andamento, sendo que a prolação de 

sentença esta ligada a satisfação do débito, fato até então inocorrente.

Nestes termos, considerando o lançamento equivocado do lançamento 

efetuado na data de 10.12.2015 – Concluso p/Sentença, determino seu 

cancelamento.

No tocante ao feito, corrija-se a autuação, mudando-se os registros 

cartorários e distribuição para Cumprimento de Sentença, fazendo constar 

Érika Sanches Casati e Naiara Dias Fiuza Silvestre como parte Exequente 

e o Município de Nova Mutum/MT como parte Executada.

Diante do silêncio da parte Executada (fl. 168) com a manifestação e 

cálculos apresentados pela parte Exequente às fls. 151/153 e 165/166, 

impõe-se a determinação de expedição da Requisição de Pequeno Valor – 

RPV e/ou Precatório, nos ditames da decisão à fl. 167.

Isto posto, DETERMINO a expedição das competentes Requisições de 

Pequeno Valor - RPV e/ou Precatórios para pagamento do débito, em 

consonância com as disposições contidas no art. 535, § 3°, I e II, c.c. o art. 

910, § 1°, ambos do Código de Processo Civil e do art. 100 da Constituição 

da República Federativa do Brasil, nos valores mencionados às fls. 

165/166, os quais desde já homologo.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 25858 Nr: 433-21.2004.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.Vale - Cooperativa Agroindustrial

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maurício Agostinho Borsato, Egon Hoepers 

Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Arauz Filho - OAB:PR 

27.171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:, Wallison 

Kenedi de Lima - OAB:MT 16.704

 Vistos, etc.

Defiro o pleito às fls. 224/227, cumpra-se nos termos ali delineados.

Ademais, determino que a parte Exequente adote a medida declinada no 

art. 844 do Código de Processo Civil, atinente ao registro das penhoras no 

registro de imóveis competente, no prazo de 15 (quinze) dias.

De mais a mais, determino que a Secretaria Judicial proceda com o fiel 

cumprimento da decisão às fls. 214/217 no tocante ao Senhor Enos Cella.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 35306 Nr: 1625-81.2007.811.0086

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alceu Mognon

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mocellin Comércio e Representação Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Pedro Franz - OAB:MT 

14.594

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Luiz Centenaro - 

OAB:MT 8141-B, Wilson Rodrigues Fontelli - OAB:MT 8188-B

 Considerando o aporte aos autos de extrato SPC/SERASA às fls. 167/169 

e extrato processual às fls. 170/177, defiro o pedido de gratuidade da 

justiça em favor da parte Embargante, com fundamento no art. 98 do 

Código de Processo Civil, conforme requerido às fls. 164/165, diante do 

estado de hipossuficiência demonstrado.Dos Esclarecimentos e Ajustes à 

Decisão Saneadora à fl. 191.Em manifestação à fl. 191, o Embargante 

solicitou esclarecimentos e ajustes quanto a decisão saneadora, 

requerendo a fixação de novo ponto controvertido.Nesse ponto, tenho 

pelo acolhimento do pedido formulado, importa consignar que na exordial a 
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parte Embargante discute os valores devidos, diante de excesso de 

execução.Desta forma, nos termos do art. 357, II e IV, do Código de 

Processo Civil, fixo como ponto controvertido, além dos elencados na 

decisão às fls. 157/158, o “quantum debeatur”.Da Instrução 

Probatória.Considerando o requerido pelas partes para instrução 

probatória, defiro o pedido de produção de prova documental, depoimento 

pessoal e testemunhal.Postergo a análise da prova pericial para após a 

realização da audiência de instrução e julgamento, considerando a 

necessidade de aporte aos autos de maiores elementos e esclarecimentos 

quanto ao desenvolvimento dos fatos, bem como para melhor delimitar a 

produção da prova pericial, conforme regra incerta no art. 139, IV, do 

Código de Processo Civil.Desta forma, designo audiência de instrução 

para o dia 19 de fevereiro de 2019, às 14h30min.Intimem-se o Embargante 

e o Senhor Paulo Mocellin (Representante Legal da Embargada), 

pessoalmente, para prestarem depoimento pessoal, nos termos do art. 385 

e seguintes do Código de Processo Civil.Ademais, intimem-se as partes 

para, querendo, arrolarem as testemunhas no prazo de 15 (quinze) dias 

(art. 357, § 4°, do Código de Processo Civil).No que concerne a intimação 

das testemunhas, cabe ao Advogado que as arrolar proceder com a sua 

intimação, sob pena de considerar o não comparecimento como 

desistência, nos ditames do art. 455, § 1°, § 2° e § 3°, do Código de 

Processo Civil.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 36220 Nr: 2556-84.2007.811.0086

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mocellin Comércio e Representação Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alcindo Uggeri

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Luiz Centenaro - OAB:MT 

8141-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Pedro Franz - OAB:MT 

14.594

 Vistos, etc.

De proêmio, importa salientar que da análise do “Relatório de Processos 

Conclusos N Dias Analítico” extraído do Sistema de Inspeção e 

Acompanhamento de Produção – SIAP, verifica-se que o feito se encontra 

concluso para sentença desde 23.10.2017, portanto, há mais de 395 dias, 

documento anexo.

Entretanto, cabe ponderar que o feito se trata de Impugnação ao Valor da 

Causa, a qual dispõe de julgamento na data de 23.10.2017, conforme 

decisão às fls. 24/28, sendo que tratando-se de incidente o julgamento 

dar-se-á por decisão.

Nestes termos, considerando o lançamento equivocado do lançamento 

efetuado na data de 23.10.2017 – Concluso p/Sentença, determino seu 

cancelamento.

De mais a mais, dê-se fiel cumprimento a decisão proferida às fls. 24/28.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 35304 Nr: 1624-96.2007.811.0086

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alcindo Uggeri

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mocellin Comércio e Representação Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Pedro Franz - OAB:MT 

14.594

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Luiz Centenaro - 

OAB:MT 8141-B, Wilson Rodrigues Fontelli - OAB:MT 8188-B

 De proêmio, determino que a Secretaria Judicial empreenda com fiel 

cumprimento da decisão proferida no Incidente de Impugnação ao Valor da 

Causa n. 2556-84.2007.811.0086 – Código n. 36220, notadamente, 

alteração da capa dos autos e do Sistema Apolo acerca do valor atribuído 

à causa, bem como translado da decisão.Dos Esclarecimentos e Ajustes à 

Decisão Saneadora à fl. 128.Em manifestação à fl. 128, o Embargante 

solicitou esclarecimentos e ajustes quanto a decisão saneadora, 

requerendo a fixação de novo ponto controvertido.Nesse ponto, tenho 

pelo acolhimento do pedido formulado, importa consignar que na exordial a 

parte Embargante discute os valores devidos, diante de excesso de 

execução.Desta forma, nos termos do art. 357, II e IV, do Código de 

Processo Civil, fixo como ponto controvertido, além dos elencados na 

decisão às fls. 125/126, o “quantum debeatur”.Da Instrução 

Probatória.Considerando o requerido pelas partes para instrução 

probatória, defiro o pedido de produção de prova documental, depoimento 

pessoal e testemunhal.Postergo a análise da prova pericial para após a 

realização da audiência de instrução e julgamento, considerando a 

necessidade de aporte aos autos de maiores elementos e esclarecimentos 

quanto ao desenvolvimento dos fatos, bem como para melhor delimitar a 

produção da prova pericial, conforme regra incerta no art. 139, IV, do 

Código de Processo Civil.Desta forma, designo audiência de instrução 

para o dia 19 de fevereiro de 2019, às 15h30min.Intimem-se o Embargante 

e o Senhor Paulo Mocellin (Representante Legal da Embargada), 

pessoalmente, para prestarem depoimento pessoal, nos termos do art. 385 

e seguintes do Código de Processo Civil.Ademais, intimem-se as partes 

para, querendo, arrolarem as testemunhas no prazo de 15 (quinze) dias 

(art. 357, § 4°, do Código de Processo Civil).No que concerne a intimação 

das testemunhas, cabe ao Advogado que as arrolar proceder com a sua 

intimação, sob pena de considerar o não comparecimento como 

desistência, nos ditames do art. 455, § 1°, § 2° e § 3°, do Código de 

Processo Civil.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 36219 Nr: 2555-02.2007.811.0086

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mocellin Comércio e Representação Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alceu Mognon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Luiz Centenaro - OAB:MT 

8141-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Pedro Franz - OAB:MT 

14.594

 Vistos, etc.

Dê-se fiel cumprimento a decisão proferida às fls. 27/31.

Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 50321 Nr: 1378-61.2011.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eduardo Tadeu Ferreira, Sueli Casagrande Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Solange Muzzi Basso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Pedro Franz - OAB:MT 

14.594

 Vistos, etc.

Tendo em vista o retorno dos autos, intimem-se as partes para, querendo, 

se manifestarem no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que 

entenderem de direito.

Não havendo manifestação, encaminhem-se os autos ao arquivo 

provisório até ulterior manifestação de qualquer das partes.

Decorridos 6 (seis) meses sem manifestação, arquivem-se os autos 

definitivamente.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 29032 Nr: 1922-59.2005.811.0086

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, LHV, TMK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Queiroz Linhares - 

OAB:MT - 9.088-B, Michelle de Miranda Rezende Villela Malett - 

OAB:Promotora

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sentença.

Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Execução de Alimentos proposta por Luiz Henrique 

Vivan em desfavor de Antoninho Vivan.

Do compulso dos autos, denota-se que Luiz alcançou a maioridade.
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Determinada a intimação do alimentando para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

regularizar a representação processual, quedou-se inerte, conforme 

certidão de fl. 72.

 Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relatório. Fundamento e decido.

Pois bem.

Infere-se dos autos que a parte Autora atingiu a maioridade e deixou de 

regularizar a sua representação processual, apesar de regularmente 

intimada.

A representação processual é pressuposto ao desenvolvimento válido e 

regular do processo (capacidade postulatória) e sua ausência importa na 

extinção do feito sem resolução do mérito.

Nesse ponto, eis o posicionamento jurisprudencial:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. AUTORES QUE ATINGIRAM A 

MAIORIDADE NO CURSO DA DEMANDA. REGULARIZAÇÃO 

PROCESSUAL. NECESSIDADE. Impõe-se a regularização da 

representação processual quanto ao autor que atingiu a maioridade, sob 

pena de extinção da demanda. Assim, na ausência da devida 

regularização da representação processual, configurada a inércia da 

parte, cumpre extinguir o feito. ACOLHERAM A PRELIMINAR PARA 

EXTINGUIR A DEMANDA.” (Apelação Cível Nº 70057583320, Oitava 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alzir Felippe Schmitz, 

Julgado em 16/10/2014).

Isto posto, JULGO EXTINTO a presente Ação de Execução de Alimentos 

proposta por Luiz Henrique Vivan em desfavor de Antoninho Vivan, com 

fundamento no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários.

Após o trânsito em julgado desta sentença e cumprimento das 

providências acima determinadas, arquivem-se os autos, fazendo-se as 

necessárias anotações.

Ciência ao Ministério Público.

Publique-se.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 19262 Nr: 290-66.2003.811.0086

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TMK, LHV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Queiroz Linhares - 

OAB:MT9.088-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sentença.

Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Execução de Alimentos proposta por Luiz Henrique 

Vivan em desfavor de Antoninho Vivan.

Do compulso dos autos, denota-se que Luiz alcançou a maioridade.

Determinada a intimação do alimentando para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

regularizar a representação processual, quedou-se inerte, conforme 

certidão de fl. 130.

 Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relatório. Fundamento e decido.

Pois bem.

Infere-se dos autos que a parte Autora atingiu a maioridade e deixou de 

regularizar a sua representação processual, apesar de regularmente 

intimada.

A representação processual é pressuposto ao desenvolvimento válido e 

regular do processo (capacidade postulatória) e sua ausência importa na 

extinção do feito sem resolução do mérito.

Nesse ponto, eis o posicionamento jurisprudencial:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. AUTORES QUE ATINGIRAM A 

MAIORIDADE NO CURSO DA DEMANDA. REGULARIZAÇÃO 

PROCESSUAL. NECESSIDADE. Impõe-se a regularização da 

representação processual quanto ao autor que atingiu a maioridade, sob 

pena de extinção da demanda. Assim, na ausência da devida 

regularização da representação processual, configurada a inércia da 

parte, cumpre extinguir o feito. ACOLHERAM A PRELIMINAR PARA 

EXTINGUIR A DEMANDA.” (Apelação Cível Nº 70057583320, Oitava 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alzir Felippe Schmitz, 

Julgado em 16/10/2014).

Isto posto, JULGO EXTINTO a presente Ação de Execução de Alimentos 

proposta por Luiz Henrique Vivan em desfavor de Antoninho Vivan, com 

fundamento no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários.

Após o trânsito em julgado desta sentença e cumprimento das 

providências acima determinadas, arquivem-se os autos, fazendo-se as 

necessárias anotações.

Ciência ao Ministério Público.

Publique-se.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53404 Nr: 908-93.2012.811.0086

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Odete de Oliveira Garcia, Hugo Henrique Garcia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuária Savana S/A (Agropecuaria 

Catarinense), Outros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Ricardo da Silva 

Campos - OAB:MT 7438

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cesar Roberto Boni - 

OAB:MT 8268-B, Edmar Joaquim Rodrigues Júnior - OAB:7044-B, 

Fábia Carolina Moretto Rizzato Rodrigues - OAB:9.301- MT, 

Maurício Teixeira da Silva Matias - OAB:SP 219.219

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 599 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar o DR. LUIS FELIPE LAMMEL - OAB MT 7133 O, para 

que tome ciência acerca do desarquivamento destes autos, observado o 

prazo de 5 (cinco) dias para extração de cópias, sendo que, decorrido 

referido prazo, os autos retornarão ao arquivo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 76185 Nr: 4755-69.2013.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mainara Aparecida Monteiro Carvalho, Luis Felipe 

Lammel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Escola Técnica Albert Sabin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wallison Kenedi de Lima - 

OAB:MT 16.704

 Vistos em correição etc.

De proêmio, corrija-se a autuação, mudando-se os registros cartorários e 

distribuição para “Cumprimento de Sentença”, fazendo constar Mainara 

Aparecida Monteiro Carvalho e Luis Felipe Lammel como parte Exequente 

e Escola Técnica Albert Sabin como parte Executada.

Deixo de intimar a parte Executada, ante a revelia, contudo, arbitro multa 

equivalente a 10% (dez por cento) do total da condenação, e condenação 

em honorários advocatícios no patamar de 10% (dez por cento) do total da 

condenação. No mesmo sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REVELIA NA FASE DE CONHECIMENTO – 

DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 322 

DO CPC – RECURSO PROVIDO. Inaugurada a fase de cumprimento de 

sentença, não há motivo para intimar o devedor revel, que não teve 

interesse em se defender.” (AI 50740/2015, DES. DIRCEU DOS SANTOS, 

QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/07/2015, Publicado no DJE 

28/07/2015).

Intime-se imediatamente o Exequente para apresentar memorial de cálculos 

atualizado, de acordo com esta decisão, no prazo de 15 (quinze) dias, 

solicitando diligências, sob pena de arquivamento.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 111525 Nr: 6822-65.2017.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Antonio Alves de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo da Pieve - OAB:MT 

11284-A, Marlucy Pereira da Silva - OAB:MT 16.016

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela 

de urgência, forte no art. 300, “caput”, do Código de Processo Civil, nos 

termos do pedido vertido na inicial, uma vez que, presente os requisitos 

legais, para fins de:DETERMINAR que o Instituto Requerido proceda com a 

reimplantação do benefício “auxílio-doença” à parte Autora, no prazo de 

30 (trinta) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos 

reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais), devendo, ainda, a Secretaria 

Judicial guardar observância ao art. 387 da CNGC/MT:“Art. 387. Na 

expedição de ofícios determinando a implantação de benefícios e pensões 

enviados ao INSS e outros órgãos públicos, deverão, obrigatoriamente, 

ser acompanhados: I – do endereço do autor; II – da cópia do CPF, da 

carteira de identidade ou CTPS; III – da cópia da certidão de óbito, quando 

se tratar de pensão por morte e, na impossibilidade, pelo menos de 

documentos que identifiquem o autor da ação (RG, CPF, CTPS, nome, 

filiação, data e local de nascimento).”Cite-se a parte Requerida para que, 

querendo, responda à presente ação, no prazo legal, bem como 

notifique-a quanto ao conteúdo da presente ação, em especial do 

deferimento da antecipação dos efeitos da tutela de urgência.Consigne-se 

no mandado que, não sendo contesta a ação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pela parte Requerente (CPC art. 

344).Após, intime-se a parte Autora para prazo legal apresentar 

impugnação, caso queira.Após, conclusos para deliberação.Cumpra-se, 

expedindo necessário.Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 93750 Nr: 2300-29.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RML

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Gustavo Fernandes - 

OAB:MT 14.916-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deiziane Padilha da Silva 

Quintana - OAB:MT 14834, José Carlos Moura - OAB:MT 16233

 Vistos, etc.

Intime-se, pessoalmente, a parte Exequente para que, no prazo de 5 

(cinco) dias, dê andamento ao feito sob pena de, no silêncio, este Juízo 

reputar que houve desistência e/ou abandono da causa, com a 

consequente extinção do processo na forma do artigo 485, III, § 1°, do 

Código de Processo Civil.

Findo o prazo assinalado, com ou sem manifestação, o que deverá ser 

certificado, à conclusão.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 13317 Nr: 107-66.2001.811.0086

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dulce Aparecida Dias Beloti, Arthur Tadeu Belotti. 

(Espólio)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O Juízo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valquiria Pereira Barbosa - 

OAB:MT 4.130

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I do NCPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pretendido alvará, autorizando os 

requerentes a receber a quantia de R$ 4.600,14 (quatro mil, seiscentos 

reais e quatorze centavos) e eventuais atualizações, relativos ao FPC – 

Fundo de Participação do Servidor, na proporção de 50% (cinquenta por 

cento) à viúva e 16,66% (dezesseis vírgula sessenta e seis por cento) 

para cada filho.Custas pela parte Autora. Incabíveis honorários 

advocatícios.Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, com as baixas e 

anotações de estilo, independente de nova intimação.P. I. C.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 76036 Nr: 4612-80.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leticia Cristina Rodrigues Lopes - ME, Leticia 

Cristina Rodrigues Lopes, Jackson Espindola Barros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

De proêmio, indefiro o pleito da parte Exequente à fl. 59, considerando a 

citação da parte Executada às fls. 57/58.

 Desta forma, intime-se a parte Exequente para, querendo, se manifestar 

no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que entender de direito.

Transcorrido o prazo, sem manifestação, arquivem-se os autos 

provisoriamente, do contrário, com manifestação, conclusos para 

deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 53361 Nr: 869-96.2012.811.0086

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LVdSNL, VVdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCLdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eder Resino Junior - OAB:MT 

22.198

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Felipe Lammel - 

OAB:MT 7.133

 Vistos, etc.

Intime-se a parte Executada para, querendo, se manifestar no prazo de 15 

(quinze) dias, requerendo o que entender de direito acerca do delineado à 

fl. 101 pela parte Exequente, sob pena de não acolhimento da justificativa 

e consequente decretação de prisão.

Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, imediatamente conclusos 

para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 81712 Nr: 4459-13.2014.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Divina Graziela Alves Nogueira Conceição - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Boabaid Bertazzo (ML 

GOMES) - OAB:MT 8794-B, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - 

OAB:MT 17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro parcialmente o pleito à fl. 72, atinente a nova tentativa de busca e 

apreensão e citação, ficando desde já autorizado o cumprimento conforme 

redação do art. 212, § § 1° e 2°, do Código de Processo Civil, 

considerando tratar-se de bem de livre circulação.

Porém, indefiro o pleito de citação da parte Requerida na forma dos artigos 

252 e 253 do Código de Processo Civil, tenho que se faz desnecessária 

tal autorização, porquanto se trata de dever-poder ínsito às atribuições do 

Oficial de Justiça, que deverá avaliar livremente a situação de “suspeita de 

ocultação”.

Contudo, cumpra o(a) Sr(a). Meirinho(a) a diligência para a citação da 
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parte Requerida se atendo à possibilidade de suspeita de ocultação, em 

observância ao endereço disposto à fl. 72, efetuando a citação por hora 

certa caso verifique os requisitos desta.

De mais a mais, indefiro os pedidos para autorização de arrombamento e 

reforço policial, porquanto devem ser solicitados pelo próprio Oficial de 

Justiça, em sendo o caso, conforme avaliação deste.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 98087 Nr: 5170-47.2016.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ailton Vieira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:MT 4482, Marcelo Brasil Saliba - OAB:MT 11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a presente Ação de Busca e 

Apreensão proposta pelo Bradesco Financiamentos S.A. em desfavor de 

Ailton Vieira dos Santos, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, para fins de:CONSOLIDAR o domínio e a posse plena e 

exclusiva do bem apreendido em benefício do Requerente Bradesco 

Financiamentos S.A., qual seja, do veículo Prisma Flex, marca Chevrolet, 

ano 2015, modelo 2015, cor vermelha, placa n. QBM0255, renavan n. 

01052303290 e chassi n. 9BGKS69G0FG339787;CONFIRMAR a decisão 

liminar proferida às fls. 30/31.Expeça-se ofício ao DETRAN/MT para que 

seja feito novo certificado de registro do veículo apreendido em favor da 

parte Requerente.De mais a mais, determino que a parte Requerente, no 

prazo de 30 (trinta) dias do trânsito em julgado da presente sentença, 

comprove ter dado ciência a parte Requerida do valor obtido com a 

expropriação do bem, para fins de possibilitar o abatimento do saldo 

devedor. Não havendo comprovação, presume-se que o bem foi retomado 

pelo valor da Tabela FIPE na data da apreensão.Condeno a parte 

Requerida ao pagamento de honorários sucumbenciais, que arbitro em 

10% (dez por cento) sobre o valor da ação, a teor do art. 85, § 2°, do 

Código Processo Civil, bem como ao pagamento das custas 

processuais.Após o trânsito em julgado desta sentença e cumprimento 

das providências acima determinadas, arquivem-se os autos, fazendo-se 

as necessárias anotações.Publique-se. Intimem-se.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 75938 Nr: 4515-80.2013.811.0086

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Angelita Aparecida Becker

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademir José Becker, Anderson José Becker, 

Andressa Aparecida Becker

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Luiz Centenaro - OAB:MT 

8141-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Luiz Centenaro - 

OAB:MT 8141-B, Sem adv. - OAB:

 Vistos, etc.

De proêmio, importa salientar que da análise do “Relatório de Processos 

Conclusos N Dias Analítico” extraído do Sistema de Inspeção e 

Acompanhamento de Produção – SIAP, verifica-se que o feito se encontra 

concluso para sentença desde 15.12.2015, portanto, há mais de 1.073 

dias, documento anexo.

Entretanto, cabe ponderar que o feito se trata de Ação de Inventário, a 

qual dispõe de regular andamento, sendo que a prolação de sentença esta 

ligada ao pagamento dos tributos devidos pela parte Requerente, fato até 

então inocorrente.

Nestes termos, considerando o lançamento equivocado do lançamento 

efetuado na data de 15.12.2015 – Concluso p/Sentença, determino seu 

cancelamento.

De mais a mais, defiro o postulado pela parte Requerente à fl. 64 dos 

autos.

Declaro a suspensão do feito pelo período de 1 (um) ano, a iniciar-se na 

data de 18.10.2018, quando, então, remetam-se os autos ao arquivo 

provisório.

Transcorrido o prazo, intime-se a parte Autora, para que no prazo de 15 

(quinze) dias, se manifeste requerendo o que entender de direito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54349 Nr: 1835-59.2012.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eloiza Cristina Castelan

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aleciane Cristina Sanches de 

Andrade - OAB:MT 14.513, Mauro Cesar Gonçalves Benites - 

OAB:MT 12.035, Trajano Camargo dos Santos - OAB:MT 9.171-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Amato Pissini - 

OAB:MT 13.842-A, Rodrigo Mischiatti - OAB:MT 7568-B

 Nos termos da legislação vigente da CNGC, IMPULSIONO os presentes 

autos com a finalidade proceder a intimação das partes para manifestarem 

acerca do certificado a seguir transcrito: " CERTIFICO E DOU FÉ, que 

apesar das partes terem sido intimadas, através de seus advogados da 

decisão de fl. 229, conforme se verifica pela certidão de publicação de fl. 

230, estas deixaram transcorrer o prazo não comprovando que tenham 

efetuado o devido pagamento".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 54423 Nr: 1906-61.2012.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BTL, BBM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristina Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT 13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos, etc.

De proêmio, importa salientar que da análise do “Relatório de Processos 

Conclusos N Dias Analítico” extraído do Sistema de Inspeção e 

Acompanhamento de Produção – SIAP, verifica-se que o feito se encontra 

concluso para sentença desde 09.09.2014, portanto, há mais de 1.535 

dias, documento anexo.

Entretanto, cabe ponderar que o feito se trata de Ação de Execução, a 

qual dispõe de regular andamento, sendo que a prolação de sentença esta 

ligada a satisfação do débito, fato até então inocorrente.

Nestes termos, considerando o lançamento equivocado do lançamento 

efetuado na data de 09.09.2014 – Concluso p/Sentença, determino seu 

cancelamento.

De mais a mais, dê-se fiel cumprimento ao determinado na decisão à fl. 

109.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 43706 Nr: 3079-28.2009.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Antonio Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marta Jose Rodrigues - 

OAB:MT 13.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

De proêmio, corrija-se a autuação, mudando-se os registros cartorários e 

distribuição para “Cumprimento de Sentença”, nos termos da decisão à fl. 

74.

Intime-se a parte Exequente para, querendo, se manifestar no prazo de 15 

(quinze) dias, requerendo o que entender de direito acerca do delineado à 
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fl. 103v° pela parte Executada.

Após, dê-se vista dos autos ao Instituto Executado para, querendo, se 

manifestar no prazo legal.

Por fim, conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 83698 Nr: 1224-04.2015.811.0086

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, 

Procuradoria Geral Federal do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Antonio Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador(a) do Estado de 

Mato Grosso - OAB:, Procurador(a) Federal do I N S S - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marta Jose Rodrigues - 

OAB:MT 13.901

 Vistos, etc.

Arquivem-se os autos, procedendo com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 79065 Nr: 2287-98.2014.811.0086

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VNdS, MDdN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Katia de Camargo - OAB:MT 

17.756

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação Execução de Alimentos proposta por Vitória Nascimento 

de Souza em desfavor de Nordival de Souza.

Às fls. 24/25, a demanda fora extinta com fundamente no art. 924, II, do 

Código de Processo Civil, sendo que não foram arbitrados honorários 

sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

Por sua vez, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso interpôs 

recurso de apelação às fls. 26/31, requerendo a condenação dos Autores 

ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relatório. Decido.

Pois bem.

 De proêmio, considerando o disposto pela Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso no recurso de apelação às fls. 26/31, efetuo juízo parcial 

de retratação positivo em relação ao disposto na r. sentença às fls. 24/25, 

no tocante a condenação de honorários.

Defiro ao Executado os benefícios da gratuidade da justiça, ante a crível 

condição de hipossuficiência, considerando o percentual pago a título de 

alimentos, nos termos do art. 98 do Manual de Processo Civil.

Condeno a parte Executada ao pagamento das custas e honorários 

sucumbenciais em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado, nos 

termos do art. 85 do Código de Processo Civil, ficando, porém, suspensa a 

condenação a teor do art. 98, § 3°, do Manual de Processo Civil.

Transitada em julgado a sentença, o que certificará o cartório, 

procedam-se às baixas e anotações necessárias e arquivem-se estes 

autos, independentemente de nova determinação.

 P.I.C.

Às providências.

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1002129-84.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

F. VACHILESKI & CIA LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUHAN MARCOS ROMAN BERGAMIM OAB - MT0016759A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RECAPADORA DE PNEUS MUTUM LTDA - ME (RÉU)

COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E 

EMPRESARIOS DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1002129-84.2018.8.11.0086 Vistos. Da analise 

do feito, verifico que o autor juntou o documento registrado sob o ID nº 

15112425 com orientação da página equivocada, o que inviabiliza a 

análise do feito. Outrossim, impõe registrar que a teor do disposto no 

artigo 32 da Resolução nº 03/2018 do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, é de responsabilidade do peticionante a classificação e 

organização de documentos de forma a facilitar o exame dos autos. 

Senão, vejamos: “Art. 32. Será de responsabilidade do peticionante a 

classificação e organização dos documentos digitais ou digitalizados e 

anexados às petições eletrônicas, de forma a facilitar o exame dos autos 

digitais. § 1º Os arquivos a serem juntados aos autos eletrônicos deverão 

utilizar descrição que identifique, resumidamente, os documentos neles 

contidos e, se for o caso, os períodos a que se referem e, individualmente 

considerados, devem trazer os documentos da mesma espécie, 

ordenados cronologicamente e apresentados na posição correta para 

leitura. § 2º O preenchimento dos campos “Descrição” e “Tipo de 

Documento”, exigido pelo Sistema PJe para anexar arquivos à respectiva 

petição, deve guardar correspondência com a descrição conferida aos 

arquivos. § 3º Na hipótese de classificação equivocada dos documentos 

que possa dificultar o julgamento do mérito ou comprometer a célere 

tramitação, o magistrado determinará a emenda da petição, na forma do 

artigo 321, caput, do CPC. § 4º Não sanada a anomalia, o magistrado 

determinará a retirada da visibilidade do documento ou, em se tratando de 

petição inicial, procederá na forma do parágrafo único do artigo 321, 

caput, do CPC. § 5º Quando a forma de apresentação dos documentos 

puder ensejar prejuízo à prestação jurisdicional e ao exercício do 

contraditório e da ampla defesa, poderá o magistrado determinar nova 

apresentação, bem como a exclusão dos anteriormente juntados.” Assim, 

determino a emenda a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, a fim de que o 

autor apresente o documento registrado sob o ID nº 15112425 com 

orientação de pagina correta, a fim de viabilizar sua leitura, com fulcro no 

artigo 321 do Código de Processo Civil, sob pena de indeferimento da 

inicial. Cumpra-se, expedindo o necessário. Nova Mutum, 30 de novembro 

de 2018. LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002674-57.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

OLEVIO BRANCALIONE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER KLERISSON ROZAO OAB - MT0014571A (ADVOGADO(A))

DAIANA COSTA BEBER OAB - MT0013781A (ADVOGADO(A))

BRUNO CASAGRANDE E SILVA OAB - MT0008535A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VERA REGINA DOS SANTOS (EXECUTADO)

ARI RODRIGUES DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1002674-57.2018.8.11.0086 Vistos. 

Compulsando os autos nota-se que a presente inicial está de acordo com 

o que determinado o artigo 798 do Código de Processo Civil, razão pela 

qual a RECEBO a inicial. Cite-se o executado para, no prazo de 03 (três) 

dias, efetuar o pagamento da quantia de R$ 249.379,16 (duzentos e 

quarenta e nove mil, trezentos e setenta e nove reais e dezesseis 

centavos). Concedo ao Sr. Oficial de Justiça os benefícios dos parágrafos 

1º e 2º, do artigo 212 do Código Processual Civil. Fixo os honorários 

advocatícios a serem pagos pela parte executada no montante de 10% 

(dez por cento) sobre o valor da causa, ressaltando-se quanto ao 
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benefício do art. 827, § 1º, do Código de Processo Civil. Citem-se. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Nova Mutum/MT, 30 

de novembro de 2018. LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1002522-09.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HERMINIO CARLI (EXECUTADO)

NELSON SCHEER (EXECUTADO)

NELSON SCHEER - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1002522-09.2018.8.11.0086 Vistos. Da analise 

do feito, verifico que o autor juntou o documento de ID 16028917, em 

duplicidade com o documento de ID 16028919, o que inviabiliza a análise 

do feito. Outrossim, impõe registrar que a teor do disposto no artigo 32 da 

Resolução nº 03/2018 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, é 

de responsabilidade do peticionante a classificação e organização de 

documentos de forma a facilitar o exame dos autos. Senão, vejamos: “Art. 

32. Será de responsabilidade do peticionante a classificação e 

organização dos documentos digitais ou digitalizados e anexados às 

petições eletrônicas, de forma a facilitar o exame dos autos digitais. § 1º 

Os arquivos a serem juntados aos autos eletrônicos deverão utilizar 

descrição que identifique, resumidamente, os documentos neles contidos 

e, se for o caso, os períodos a que se referem e, individualmente 

considerados, devem trazer os documentos da mesma espécie, 

ordenados cronologicamente e apresentados na posição correta para 

leitura. § 2º O preenchimento dos campos “Descrição” e “Tipo de 

Documento”, exigido pelo Sistema PJe para anexar arquivos à respectiva 

petição, deve guardar correspondência com a descrição conferida aos 

arquivos. § 3º Na hipótese de classificação equivocada dos documentos 

que possa dificultar o julgamento do mérito ou comprometer a célere 

tramitação, o magistrado determinará a emenda da petição, na forma do 

artigo 321, caput, do CPC. § 4º Não sanada a anomalia, o magistrado 

determinará a retirada da visibilidade do documento ou, em se tratando de 

petição inicial, procederá na forma do parágrafo único do artigo 321, 

caput, do CPC. § 5º Quando a forma de apresentação dos documentos 

puder ensejar prejuízo à prestação jurisdicional e ao exercício do 

contraditório e da ampla defesa, poderá o magistrado determinar nova 

apresentação, bem como a exclusão dos anteriormente juntados.” Assim, 

determino a emenda a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, a fim de que o 

autor retire o documento de ID 16028917, que se encontra em duplicidade 

com o documento de ID 16028919, a fim de viabilizar sua leitura e 

possibilitar a análise do feito, com fulcro no artigo 321 do Código de 

Processo Civil, sob pena de indeferimento da inicial. Cumpra-se, expedindo 

o necessário. Às providências. Nova Mutum-MT, 30 de novembro de 2018 

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1001923-70.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

TAUA BIODIESEL LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO PIZZOLATO OAB - SP68647 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZAID ARBID (RÉU)

ADRIANA SCHOTTEN WITTMANN (RÉU)

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1001923-70.2018.8.11.0086 Vistos. 

Considerando que se trata de ação em consignação em pagamento 

proposta por empresa em recuperação judicial perante este Juízo, cuja 

natureza é de demanda autônoma, não regulada pela Lei nº 11.101/2005, 

a distribuição deve ser operar de maneira livre. Isso porque, inexiste 

previsão legal que determine a universalidade do Juízo perante o qual 

tramita o procedimento de recuperação judicial da autora. Desse modo, 

determino que os autos retornem ao Distribuidor, para que seja distribuído 

livremente a uma das Varas desta Comarca. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 30 de novembro de 2018 LUCIANA DE 

SOUZA CAVAR MORETTI Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87449 Nr: 3382-32.2015.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Brasil Consórcio Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NERIO DE LIMA SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Roberto Romão - OAB: 

SP 209.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arnaldo Rauen Delpizzo - 

OAB:MT 4.708 A, Fernando Dorival de Mattos - OAB:MT 13.477-A

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.209 da CNGC, impulsiono 

os autos com a finalidade de intimar a parte requerida, na pessoa do seu 

advogado, para que informe os dados bancários a fim de viabilizar a 

expedição de Alvará de liberação dos valores depositados nos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 25177 Nr: 28-87.2001.811.0086

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vitélio Costa Beber

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriano Costa Beber (Espólio)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Rauen Delpizzo - 

OAB:MT 4.708 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arnaldo Rauen Delpizzo - 

OAB:MT 4.708 A

 Nos termos do artigo 431 da CNGC e da Portaria nº 15/2018-CGJ, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA 

com a finalidade de intimar o Dr. ARNALDO RAUEN DELPIZZO para que 

proceda a devolução à Secretaria dos autos em epígrafe no prazo de 3 

(três) dias, sob pena de busca e apreensão.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 70003 Nr: 2541-42.2012.811.0086

 AÇÃO: Impugnação de Assistência Judiciária->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Alberto Bortoluzzi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murillo Espinola de Oliveira 

Lima - OAB:MT 3.127-A, Ozana Baptista Gusmão - OAB:4062-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cesar Roberto Boni - 

OAB:MT 8268-B, Cristiano Alcides Basso - OAB:6252/MT, Marina 

Cristina Tabile - OAB:MT 16.857

 Vistos.Cuida-se de incidente de impugnação à assistência judiciária 

gratuita proposto pela impugnante ENERGISA MATO GROSSO, em face do 

impugnado CARLOS ALBERTO BORTOLUZZI, ambos já qualificados nos 

autos.As custas e taxas cobradas pelo Poder Judiciário tem natureza 

jurídica de tributo, mais especificamente de taxa, de modo que deve 

obediência ao princípio da legalidade tributária, previsto no artigo 150, 

inciso I, da Constituição Federal, segundo o qual é vedado à União, 

Estados, Distrito Federal e Municípios exigir ou aumentar tributos sem lei 

que o estabeleça.No caso em epígrafe, não há exigência de custas 

processuais e taxas referentes aos incidentes processuais, no 

Provimento n°. 11/2018-CGJ, ao dispor sobre as custas das ações e 
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procedimentos em primeiro grau, portanto, saliento que as custas não 

podem ser exigidas no caso em epígrafe.Logo, diante a ausência de 

previsão legal do referido tributo, dispenso o impugnado CARLOS 

ALBERTO BORTOLUZZI do pagamento das custas processuais e taxas 

deste incidente, de modo que revejo meu posicionamento anterior, exarado 

às fls. 49.Assim, considerando o trânsito em julgado da sentença, 

remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas e anotações 

necessárias.Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 46790 Nr: 2213-83.2010.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EBTE - Empresa Brasileira de Transmissão de Energia 

S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Uggeri Agropecuária Ltda, Alcindo Uggeri

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato de Perboyre Bonilha - 

OAB:3844/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Expeça-se mandado de averbação de servidão administrativa ao Cartório 

de Registro de Imóveis da Comarca de Nova Mutum, para averbação da 

servidão administrativa constituída junto ao imóvel registrado sob a 

matrícula n°. 691, do Livro 02, em favor da EMPRESA BRASILEIRA DE 

TRANSMISSÃO DE ENERGIA S/A, sem a exigência de recolhimento de ITBI, 

observando-se o acordo encartado às fls. 127/130.

Aguarde-se o cumprimento do respectivo mandado.

Após o cumprimento da decisão e respectiva averbação na matrícula, 

intimem-se as partes e, por fim, remetam-se os autos ao arquivo, com as 

baixas e anotações necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 70911 Nr: 3429-11.2012.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marli de Lima Benghi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Construtora Mega Ltda. - Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jonas Henrique Meldola da 

Silva - OAB:MT 15.530, Vitor Juliano Ramos - OAB:MT 15.320

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Felipe Lammel - 

OAB:MT 7.133

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença de pagamento de quantia certa 

apresentado por LUIS FELIPE LAMMEL, em face da executada MARLI DE 

LIMA BENGHI, às fls. 72/73.

Intime-se a executada para, no prazo de 15 (quinze) dias efetuar o 

pagamento voluntário da dívida ou apresentar impugnação ao cumprimento 

de sentença, nos termos dos artigos 523 e 525, do Novo Código de 

Processo Civil.

Fica advertida a executada que o não pagamento, no prazo legal, 

ocasionará acréscimo de multa de 10% (dez por cento), conforme o § 1°, 

do artigo 523, e honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) 

do valor exequendo.

Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se a parte exequente para 

requerer o prosseguimento da execução, no prazo de 10 (dez) dias.

Proceda-se à retificação no Sistema Apolo, para que o procedimento seja 

classificado como cumprimento de sentença.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 98638 Nr: 5497-89.2016.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dilonei Bueno Langer

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Ferreira Duarte

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Luis Nascimento Moura 

- OAB:MT 16.604

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wilson Rodrigues Fontelli - 

OAB:MT 8188-B

 Vistos.Considerando que as partes do feito realizaram acordo para 

composição da lide, durante audiência de conciliação, de modo que a 

convenção foi alcançada anteriormente à sentença, nos termos do artigo 

90, § 3°, do Código de Processo Civil, dispenso requerente e requerido do 

recolhimento APENAS das custas processuais, eis que o mencionado 

dispositivo legal incluiu apenas as custas.Portanto, como o valor das taxas 

deveriam ter sido recolhidas juntamente com as custas e sua 

comprovação deveria ter ocorrido com os documentos anexos à petição 

inicial, saliento que as taxas deverão ser calculadas tendo como base o 

valor atribuído à causa na própria exordial pelo requerente, e não com 

base no acordo celebrado, vez que o fato gerador ocorreu no momento do 

protocolo da petição inicial.Por isso, reputo correto o valor das taxas 

judiciárias apontados no cálculo de fls. 93 e INDEFIRO a impugnação 

apresentada pelo demandante às fls. 95/100.Transitada em julgado esta 

decisão, remetam-se os autos ao arquivo.Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 91175 Nr: 662-58.2016.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MLC, LCGdS, LCC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo da Pieve - OAB:MT 

11284-A, Marlucy Pereira da Silva - OAB:MT 16.016

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. Trata-se de HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL 

ajuizada por MARA LUCIA CORREA, LUIZ CARLOS GOMES DOS SANTOS 

e LEIDIANE CAMPOS CORREA tendo como interessado LUIZ EDUARDO 

GOMES CORREA, todos já qualificados nos autos. Diante do exposto, 

DECLARO A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA deste Juízo para julgar este 

feito e, por consequência, DECLINO DA COMPETÊNCIA em favor do Juízo 

da Comarca de Belo Horizonte/MG. Ciência ao Ministério Público. 

Intimem-se as partes. Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 93626 Nr: 2230-12.2016.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cimei Ormond

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hospital Santo Antonio - Fundacao de Saude 

Comunitaria de Sinop

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivonir Alves Dias - OAB:MT 

13.310, Roberson Siqueira de Melo - OAB:MT 18.701

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos.

Intimem-se as partes, cientificando-os sobre o retorno dos autos, bem 

como para requerer o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Certificado nos autos o decurso do prazo, sem manifestação ou 

requerimento, arquivem-se com as anotações e baixas de estilo.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 45654 Nr: 4348-68.2010.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nadyr Gabrieli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cassius Zancanella - OAB:MT 

9765-B, Onofre Roncato - OAB:MT 2.147

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:MT 12.208-A

 Vistos.

 Ante a divergência dos cálculos apresentados pelo 

executado/impugnante (fls. 344/358) e pelo exequente/impugnado (fls. 

366/395), remetam-se os autos à Contadoria Judicial para realização de 

novo cálculo.
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 Com a vinda do cálculo elaborado por contador judicial, vista às partes 

pelo prazo comum de 15 (quinze) dias.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 14536 Nr: 60-58.2002.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Companhia de Seguros Aliança do Brasil

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transportes JP, Edson Luís Carvalho, 

Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILENA PIRAGINE - 

OAB:17.210-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adna Souza Guimarães - 

OAB:132.446-SP, Alex Brescovit Maciel - OAB:MT 13.827-A, 

Fernando J. A. Pissini - OAB:2326-MS, Mary Christiane Bertaia Dal 

Maso - OAB:MT 13.390, Patrícia Tieppo Rossi - OAB:MT 13.828-A, 

Renato Chagas Correa da Silva - OAB:MT 8.184-A

 Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA apresentado por FERNANDO 

JORGE ALBUQUERQUE PISSINI em face de COMPANHIA DE SEGUROS 

ALIANÇA DO BRASIL, processando-se nos moldes do art. 523 e 

seguintes do Novo Código de Processo Civil.

Intime-se a parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento voluntário da dívida, nos termos do art. 523, § 1º do CPC.

Fica advertido à parte executada que o não pagamento, no prazo legal, 

ocasionará acréscimo de multa de 10% (dez por cento), bem como 

honorários advocatícios também em 10%.

Decorrido o prazo ao executado, sem manifestação, certifique-se e 

intime-se o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que lhe for de direito.

Proceda a retificação no tipo de ação para fazer constar cumprimento de 

sentença, bem como para constar como exequente Fernando Jorge 

Albuquerque Pissini e como executado Companhia de Seguros Aliança do 

Brasil.

 Após, conclusos.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 49431 Nr: 516-90.2011.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espolio de Alcides Alves dos Santos, Claudioney 

Soares dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joarez Luis Pinotti, Mapfre Seguros Gerais 

S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cassius Zancanella - OAB:MT 

9765-B, Onofre Roncato - OAB:MT 2.147

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE APARECIDA ARENA 

COELHO PIRES MARTINS - OAB:16185 OAB/MT, Homero Stabeline 

Minhoto - OAB:26346/SP, Nadir Gonçalves de Aquino - OAB:116353, 

Paulo Henrique Corrêa Minhoto - OAB:177342/SP, Soniamar Fritsch 

- OAB:MT 16.130

 Vistos.

Cuida-se de embargos de declaração opostos pela requerida MapfreVera 

Cruz Seguradora S/A, às fls. 265/266, em face da sentença de fls. 

256/264, alegando que o decisum estaria eivado de omissão.

 Assim, recebo os presentes embargos, em seu efeito interruptivo, 

consoante preceitua o art. 1.026 do Código de Processo Civil, eis que 

tempestivamente apresentados, conforme certificado à fl. 261.

 Considerando os efeitos infringentes atribuídos aos embargos de 

declaração manejados pela embargante e tendo em vista a necessidade 

de se garantir a efetividade do princípio do contraditório no presente caso, 

uma vez que eventual reconhecimento das omissões e contradições 

mencionadas poderá acarretar na modificação do conteúdo da decisão 

atacada, intime-se a parte contrária para apresentar suas contrarrazões 

nos autos no prazo de 05 (cinco) dias.

 Após, voltem-me conclusos para decisão.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 74522 Nr: 3052-06.2013.811.0086

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RCB, MGG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Josiane de Oliveira Mattos - 

OAB:MT 23.925, Maite Martina Santana e Santos Benevides - 

OAB:MT 21.954

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

O feito em epígrafe foi ajuizado para realizar divórcio consensual, partilha 

de bens, guarda e alimentos de filho menor dos requerentes REJANA 

CRISTINA BORGES e MÁRIO GILSON GOMES, todos já qualificados nos 

autos.

O acordo já foi homologado às fls. 23 mediante sentença, a qual já 

transitou em julgado e os autos estavam arquivados.

Ocorre que a requerente REJANA CRISTINA BORGES formulou pedido às 

fls. 38/39, postulando para que fosse autorizada a residir no imóvel objeto 

do acordo com seu novo companheiro, posto que o ex-marido MÁRIO 

GILSON GOMES não concordaria com o fato.

No entanto, verifico que este não é o meio adequado, tampouco útil para 

que a requerente formule seu pedido, tendo em vista que, muito embora 

alegue que o ex-marido discorda que a mesma resida na casa com seu 

atual companheiro, não há qualquer demonstrativo que o mesmo estaria 

ameaçando, turbando ou esbulhando a posse da autora.

Ademais, tampouco vislumbro qualquer necessidade de se requerer 

autorização judicial para que a requerente resida em um imóvel do qual 

teria a posse e a posse do filho, o qual permanece sob sua guarda.

Sendo assim, diante da completa ausência de interesse processual, deixo 

de apreciar o pedido formulado pela requerente e determino a imediata 

remessa dos autos ao arquivo.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 106528 Nr: 4151-69.2017.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMP, EMPAP, JEMP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PCS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivonir Alves Dias - OAB:MT 

13.310

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que restou inexitosa a conciliação, aguarde-se o decurso 

de prazo para apresentação de contestação.

 Decorrido o prazo para apresentação de contestação, certifique-se e, em 

seguida, intime-se a parte requerente para dar prosseguimento ao feito, 

requerendo o que lhe for de direito, sob pena de extinção.

 Apresentada a contestação, intime-se a parte requerente para, querendo, 

apresentar impugnação a contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 11717 Nr: 103-63.2000.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Galvan & Morelatto LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Simarelli Distribuidora de Derivados de Petróleo 

Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diogo Galvan - OAB:8056/MT, 

Ricardo Nigro - OAB:8414/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Sêmpio Faria - 

OAB:8078/MT
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 Vistos.

 Intime-se a requerente para se manifestar em 10 (dez) dias sobre a 

petição de fls. 491/491v, em que a requerida oferece à penhora os 

créditos oriundos da ação monitória nº 18842-44.2008.811.0041, Código 

348693, em trâmite perante a Décima Vara Cível de Cuiabá/MT.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 91080 Nr: 608-92.2016.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGUROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FPR Agrícola Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Carlos Van Cleef de 

Almeida Santos - OAB:SP 273.843, Marina Pepe Ribeiro Barbosa - 

OAB:332422, Michaelis da Silva Oliveira - OAB:342.040/SP, Paulo 

Fernando Lopes de Almeida - OAB:305877, Renata Cristina 

Pastorino Guimarães Ribeiro - OAB:OAB/SP 197.485

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pedro Ricardo Vergely Fraga 

Ferreira - OAB:SP 315.407

 Vistos.

Cuida-se de embargos de declaração opostos pela requerida às fls. 

256/257, em face da decisão de fls. 241 e 247, alegando que o decisum 

estaria eivado de contradição.

 Assim, recebo os presentes embargos, em seu efeito interruptivo, 

consoante preceitua o art. 1.026 do Código de Processo Civil, eis que 

tempestivamente apresentados, conforme certificado à fl. 259.

 Considerando os efeitos infringentes atribuídos aos embargos de 

declaração manejados pela embargante e tendo em vista a necessidade 

de se garantir a efetividade do princípio do contraditório no presente caso, 

uma vez que eventual reconhecimento das omissões e contradições 

mencionadas poderá acarretar na modificação do conteúdo da decisão 

atacada, intime-se a parte contrária para apresentar suas contrarrazões 

nos autos no prazo de 05 (cinco) dias.

 Após, voltem-me conclusos para decisão.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51698 Nr: 2723-62.2011.811.0086

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tucano Armazéns Gerais Ltda, José Simeão 

Dias Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da Certidão do Oficial de Justiça de fls. 148, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, 

observando-se que, no mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de 

Carta Precatória, deverá comprovar nos autos o pagamento das custas de 

preparo e distribuição; b) de novo mandado, deverá providenciar o 

pagamento da diligência do Oficial de Justiça, mediante a expedição de 

guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de 

Guia de Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o 

valor é calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização 

da diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 98272 Nr: 5292-60.2016.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIANE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUDSON JOSÉ RIBEIRO - 

OAB:150060, Sociedade de Advogados Pasquali Parise e Gasparini 

Junior - OAB:4.752/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da Certidão do Oficial de Justiça de fls. 50, requerendo 

o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, observando-se que, 

no mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de Carta Precatória, 

deverá comprovar nos autos o pagamento das custas de preparo e 

distribuição; b) de novo mandado, deverá providenciar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, mediante a expedição de guia de 

recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74736 Nr: 3266-94.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdeildo Henrique de Oliveira, Rosalia Gomes 

da Silva ("Rose")

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT 13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da Certidão do Oficial de Justiça de fls. 117, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, 

observando-se que, no mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de 

Carta Precatória, deverá comprovar nos autos o pagamento das custas de 

preparo e distribuição; b) de novo mandado, deverá providenciar o 

pagamento da diligência do Oficial de Justiça, mediante a expedição de 

guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de 

Guia de Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o 

valor é calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização 

da diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75313 Nr: 3870-55.2013.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A - CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Assis Machado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giulio Alvarenga Reale - 

OAB:MT 15.484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da Certidão do Oficial de Justiça de fls. 70, requerendo 

o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, observando-se que, 

no mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de Carta Precatória, 

deverá comprovar nos autos o pagamento das custas de preparo e 

distribuição; b) de novo mandado, deverá providenciar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, mediante a expedição de guia de 

recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 
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diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 91969 Nr: 1170-04.2016.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Volnei Rogério de Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vera Regina Martins - OAB:RS 

34.607, Volnei Copetti - OAB:RS 58.099

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da Certidão do Oficial de Justiça de fls. 70, requerendo 

o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, observando-se que, 

no mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de Carta Precatória, 

deverá comprovar nos autos o pagamento das custas de preparo e 

distribuição; b) de novo mandado, deverá providenciar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, mediante a expedição de guia de 

recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 98107 Nr: 5178-24.2016.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Comandolli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Enelci Aparecida Rosa Barbieri, Exata 

Imobiliaria

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo da Pieve - OAB:MT 

11284-A, Marlucy Pereira da Silva - OAB:MT 16.016

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da Certidão do Oficial de Justiça de fls. 185, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 109711 Nr: 5809-31.2017.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSMAR CORREA CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV Financeira S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AYME GARCIA OLIVEIRA - 

OAB:401568

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOS TERMOS da legislação vigente e Provimento n. 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para expedição de matéria a imprensa (DJE) com 

a finalidade de intimar a parte Autora/Requerente, por seu(s) advogado(s), 

para providenciar o pagamento das custas processuais devidas conforme 

cálculo de fls. 34, no prazo legal, sob pena das sanções previstas no §2º 

do artigo 3º do Provimento n. 11/2007-CGJ. É o que me cumpre.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000670-81.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ALDEMIR AUGUSTO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT0009150A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

CERTIDÃO SOBRE TEMPESTIVIDADE DO RECURSO PROCESSO n. 

1000670-81.2017.8.11.0086 Valor da causa: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: 

[DIREITO DO CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: ALDEMIR AUGUSTO 

DOS SANTOS Endereço: RUA DAS GAMELEIRAS, S/N, QD.I, LOTE 0, 

ARARA AZUL, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 ADVOGADO DO(A) 

REQUERENTE: DARGILAN BORGES CINTRA - MT0009150A POLO 

PASSIVO: Nome: VIVO S.A. Endereço: RUA MARTINIANO DE CARVALHO, 

- LADO PAR, BELA VISTA, SÃO PAULO - SP - CEP: 01321-000 

ADVOGADOS DO(A) REQUERIDO: AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA 

SODRE - MT0013333A-O, FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - 

MT11264/O Certifico e dou fé que o Recurso protocolado no ID 14703964 

é tempestivo. Certifico porém que, apesar de ter recolhido o preparo 

devidamente, o Recorrente juntou nos autos após as 48 horas 

determinadas no Art. 42, §1º da Lei 9.099/1995. Em cumprimento ao Art. 

42, §2º da Lei 9.099/1995, intimo a Parte Recorrida do recurso, para 

querendo, apresentar resposta escrita no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de preclusão. NOVA MUTUM, 30 de novembro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) DIEGO FRANCISCO DE CAMPOS Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular. Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 101550 Nr: 1171-52.2017.811.0086

 AÇÃO: Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Comércio de Combustíveis MR Ltda, Marcelo Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nestor Finoto Ribeiro - OAB:MT 

21493

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

De proêmio, no tocante a competência do Juizado Especial, remete-se os 

Autos a Justiça Comum, tendo em vista se tratar de uma Ação em que o 

Autor, é uma empresa de Sociedade Limitada, não sendo competente este 
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Juízo, conforme Artigo 8 da Lei dos Juizados Especiais.

 DETERMINO a remessa do presente feito ao Juízo da Segunda Vara da 

Comarca de Nova Mutum/MT, em que recebeu a Petição Inicial e 

encaminhou a este Juízo, com os mais sinceros elogios, para que dê 

continuidade ao feito, processando e julgando o pedido, sem necessitar da 

prestação das informações das fases processuais que encontra-se os 

autos.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 85499 Nr: 2253-89.2015.811.0086

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria José Rodrigues de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Departamente Estadual de Transito de Mato 

Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kamila Aparecida Rodrigues 

Correa do Espirito Santo - OAB:14133/O

 Ante o exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial com 

resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil.Outrossim, opino pela revogação da decisão que antecipou 

os efeitos da tutela [fls. 19/20].Sem reexame necessário, a teor do artigo 

11 da Lei 12.153/2009.Sem custas processuais e honorários advocatícios 

nesta fase (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95).É o projeto de sentença 

que submeto à apreciação do Excelentíssimo juiz de direito do Juizado 

Especial da Fazenda Pública para homologação, nos termos do art. 40 da 

mesma Lei.Homologada, intimem-se as partes nas pessoas de seus 

procuradores.Nova Mutum-MT, 30/11/2018Pollianna Mesquita de 

MoraesJuíza LeigaProcesso nº: 2253-89.2015.811.0086 - Código: 85499 

Vistos, etc.Homologo por sentença para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga desta comarca, 

na forma do art. 40 da Lei 9.099/95.Em nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos.Publique-se.Nova Mutum-MT, 30/11/2018CÁSSIO LEITE DE 

BARROS NETTOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 43114 Nr: 2503-35.2009.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silvano Rodrigues Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elias de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Malu Macedo Mallmann - 

OAB:MT 21.511/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leandro Westphalen Michel 

- OAB:MT 7.262-B

 Vistos em correição, etc.

Intime-se a parte Exequente para, querendo, se manifestar no prazo de 15 

(quinze) dias, acerca de Certidão fls. 77.

Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem-me os autos 

conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34568 Nr: 877-49.2007.811.0086

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jorge do Espirito Menin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Brasil Telecom S/A - OI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cesar Lima do Nascimento - 

OAB:MT 4651

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mario Cardi Filho - OAB:MT 

3.584-B, MIKAÉLE KLOPPEL SILVA - OAB:35961, Ussiel Tavares da 

Silva Filho - OAB:3150A/MT

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos a fim de intimar a 

Parte Requerente para se manifestar nos autos e requerer o que entender 

de direito, no prazo de (dez) dias, sob pena de preclusão.

Diego Francisco de Campos

Gestor Judiciário

Portaria nº. 43/2017/DF/NM

Juizado Especial de Nova Mutum - MT

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 81293 Nr: 4200-18.2014.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauri Benevenuti, Adriano Tiesen, Aparecido 

do Amaral

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruna Triches de Oliveira - 

OAB:23.578/O, Defensor Público de Nova Mutum - MT - OAB:MT 

001, Emerson da Silva Marques - OAB:MT 16.877, Luiz Gustavo 

Fernandes - OAB:MT 14.916-B

 NOS TERMOS da legislação vigente e artigos 701, inciso XVIII, da 

CNGC/2016, IMPULSIONO o processo para abrir vista dos autos ao 

Advogado(s) do Réu(s), via DJE, para MANIFESTAR-SE ante a certidão 

negativa de intimação de fls. 200 e 206, no prazo legal. É o que me 

cumpre.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 109243 Nr: 5583-26.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Almindo Brizola

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabio do Nascimento Silva - 

OAB:MT 16.947

 Vistos.

Considerando o ofício de fl. 58, dando conta que o recuperando está 

segregado no município de Lucas do Rio Verde-MT, e que a competência 

dos Processos Executivos de Penas se altera de acordo com o domicílio 

do recuperando ou de acordo com o lugar onde estiver recolhido, declino 

da competência deste em favor do Juízo de Execuções Penais da 

Comarca de Lucas do Rio Verde-MT.

Ciência ao Ministério Público e à Defesa e após, remetam-se os autos à 

Vara de Execuções Penais da Comarca de Lucas do Rio Verde-MT.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 122697 Nr: 4865-92.2018.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdiane Pereira Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Roberto Gomes dos 

Santos - OAB:13025/0

 Vistos.

Considerando a certidão retro, devolva-se a presente missiva ao juízo de 

origem, observadas as formalidades legais, com as nossas homenagens.

Em tempo, cancelo a audiência outrora aprazada.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 124281 Nr: 5537-03.2018.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado do Espírito Santo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOCELIO SALVADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO PACHECO TEIXEIRA - 

OAB:25271/ES, ROGER COSTA RODRIGUES - OAB:23827/ES
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 Vistos.

Cumpra-se, na forma deprecada.

Para a realização do ato deprecado, designo audiência para o dia 

12/12/2018, às 17h15min.

Oficie-se ao Juízo deprecante, informando a data designada, bem como o 

número da deprecata.

Intime-se. Notifique-se o Ministério Público.

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 124269 Nr: 5525-86.2018.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAZIMAR PEREIRA DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS BODSTEIN VILLAÇA 

FILHO - OAB:19.216

 Vistos.

Cumpra-se, na forma deprecada.

Para a realização do ato deprecado, designo audiência para o dia 

12/12/2018, às 17h00min.

Oficie-se ao Juízo deprecante, informando a data designada, bem como o 

número da deprecata.

Intime-se. Notifique-se o Ministério Público.

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 121759 Nr: 4477-92.2018.811.0086

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauri Benevenuti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Gustavo Fernandes - 

OAB:MT 14.916-B, Rebeca Aline Becker de Matos - OAB:MT 21.483

 Destarte, elabore-se novo cálculo de pena, constando as seguintes 

informações:1)Remição de 120 (cento e vinte) dias;2)Fração de 1/6 para 

progressão de regime;3)Detração do período compreendido entre 

26/03/2001 a 25/12/2001 e 09/11/2011 a 02/08/2013). Sem prejuízo da 

determinação supra, expeça-se ofício ao Juízo sentenciante, 

acompanhados dos documentos necessários, solicitando a retificação da 

guia definitiva de fl. 04, a fim de constar como detração o período 

compreendido entre 26/03/2001 a 25/12/2001 e 09/11/2011 a 02/08/2013. 

Oficie-se o Diretor da Cadeia Pública desta Comarca, solicitando 

informações acerca de eventual trabalho/estudo desempenhado pelo 

apenado a partir do mês de março de 2013 e, em caso positivo, seja a 

respectiva planilha encaminhada a este Juízo para sua posterior juntada, 

bem como o envio de atestado de comportamento carcerário do 

recuperando. Realizado o cálculo, abra-se vistas ao Ministério Público e à 

Defesa, com urgência. Em seguida, tornem os autos conclusos para 

deliberação.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 50347 Nr: 1403-74.2011.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eliane de Paula Mota Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mary Christiane Bertaia Dal 

Maso - OAB:MT 13.390

 Vistos.

 Como não foram arguidas preliminares e por verificar que não estão 

presentes circunstâncias que ensejam a absolvição sumária do acusado 

nos termos do art. 397 e incisos do Código de Processo Penal, e ainda por 

inexistir outras questões de ordem material ou processual que possam 

impedir o processamento do feito, impõe-se o seu prosseguimento com a 

devida instrução processual.

Assim, designo o dia 27 de junho de 2019, às 14h00min, para realização 

da audiência de instrução e julgamento.

Intimem-se o acusado e as testemunhas arroladas pela Acusação e 

Defesa a comparecer no ato, expedindo-se carta precatória para que 

testemunhas que por ventura não residam nesta comarca sejam ouvidas 

perante o juízo do local onde estiverem.

Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 78832 Nr: 2064-48.2014.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Camila Scherer - 

OAB:101.010, Larissa Ina Gramkow Mesquita - OAB:MT 8.196

 “Vistos.

Tendo em vista que o réu, mais uma vez, não foi intimado, redesigno a 

presente audiência para o dia 06 de fevereiro de 2019 às 13:30 horas.

 Ademais, considerando que esta já é quarta vez em que o ato é 

redesignado pela dificuldade que o réu vem impondo à sua intimação 

pessoal, e, tendo advogado constituído nos autos, é evidente que tem 

conhecimento dos atos, e mesmo assim não comparece às audiências, e, 

ainda, diante do teor da certidão de fls. 338-v° que indica claramente que o 

réu vem dificultando a realização do ato de intimação, determino a 

expedição de carta precatória para a comarca de Sorriso/MT a fim de que 

seja procedida a intimação do réu, devendo constar que a intimação 

deverá ser feita por HORA CERTA, caso se verifique que está se 

ocultando, se demonstrando sempre ausente de seu domicilio, anexando, 

ainda, certidão negativa do oficial de justiça constante na carta precatória 

de nº 202023, com o intuito de demonstrar que o réu, ao que tudo indica, 

está se ocultando e furtando-se de receber a r. intimação.

 Homologo a desistência da oitiva das testemunhas arroladas pelo 

Ministério Público.

Saem os presentes devidamente intimados.

Cumpra-se.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 90632 Nr: 334-31.2016.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cirilo Wanderlei Ferst

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Dorival de Mattos - 

OAB:MT 13.477-A

 Vistos.

Considerando o ofício nº 511/2018/MPNM/1ª PJCrim, no qual esta 

magistrada é convidada para participar do Projeto Luz na presente data, 

na comarca de Cuiabá/MT, redesigno, desde logo, a audiência para o dia 

13/05/2019, às 17h00min.

Ademais, mantenho inalterados os termos da decisão anterior.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 122782 Nr: 81-29.2015.811.0005

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alisson França dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Everton Vanni Catunda - 

OAB:

 Vistos.

Considerando a manifestação ministerial de fl. 281, dando conta que o 

reeducando atualmente está residindo no município de Pontes e 

Lacerda/MT, e que a competência dos Processos Executivos de Penas se 

altera de acordo com o domicílio do recuperando ou de acordo com o lugar 

onde estiver recolhido, declino da competência deste Juízo em favor do 

Juízo de Execuções Penais da Comarca de Pontes e Lacerda/MT.

 Ciência ao Ministério Público e à Defesa e após, remetam-se os autos à 

Vara de Execuções Penais de Pontes e Lacerda/MT.

Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 123412 Nr: 5134-34.2018.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL DE CAMPO GRANDE MS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO LUIS BEAL DE LEÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CAIRO FRAZÃO 

PINTO - OAB:15319/MS

 Vistos.

 Tendo em vista a certidão de fl. retro, redesigno, desde logo, a audiência 

para o dia 28/02/2019, às 16h45min.

Ademais, mantenho inalterados os termos da decisão anterior.

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 122929 Nr: 4940-34.2018.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de São Paulo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Luis Vilas Boas Soares, André Luis 

Gonçalves Arantes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gizeli Paulina Holz - 

OAB:22586/O, Lennon Marcus da Silva Souza - OAB:406018/SP, 

Oduvaldo Lopes Ferreira - OAB:MT 14.196 B

 Vistos.

Tendo em vista a certidão de fl. 39, proceda-se a devolução da presente 

carta precatória à Comarca de origem com nossa homenagem de estilo.

Ademais, cancelo a audiência outrora aprazada.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 124272 Nr: 5528-41.2018.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leonildo Batista da Cunha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Martins - 

OAB:12.328/MS

 Vistos.

Cumpra-se, na forma deprecada.

Designo audiência para o dia 21/03/2019, às 17h45min.

Oficie-se ao Juízo deprecante, informando a data designada, bem como o 

número da deprecata.

Intime-se. Notifique-se o Ministério Público.

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 120567 Nr: 3906-24.2018.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JdSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Machado - 

OAB:13.065

 Vistos.

 Como não foram arguidas preliminares e por verificar que não estão 

presentes circunstâncias que ensejam a absolvição sumária dos 

acusados nos termos do art. 397 e incisos do Código de Processo Penal, 

e ainda por inexistir outras questões de ordem material ou processual que 

possam impedir o processamento do feito, impõe-se o seu prosseguimento 

com a devida instrução processual.

Assim, designo o dia 17 de dezembro de 2018, às 15h30min, para 

realização da audiência de instrução e julgamento.

Intimem-se os acusados e as testemunhas arroladas pela Acusação e 

Defesa a comparecerem ao ato, expedindo-se carta precatória para que 

testemunhas que por ventura não residam nesta comarca sejam ouvidas 

perante o juízo do local onde estiverem.

Intimem-se.

 Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 71600 Nr: 114-38.2013.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Igo Vander de Paula Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Versi Moleta - OAB:3533-B 

OAB/MT

 Vistos.

Igo Vander de Paula Leite foi denunciado pelo Ministério Público Estadual 

pela suposta prática do delito previsto no artigo 7º, inciso IX, parágrafo 

único, da Lei 8.137/90.

Foi realizada audiência para apresentação da proposta de suspensão 

condicional do processo oferecida pelo Ministério Público, em 14/04/2015.

 A aludida suspensão condicional do processo foi oferecida ao 

denunciado, e suas condições foram integralmente aceitas.

À fl. 87/vº, o Ministério Público pugna pela extinção da punibilidade do 

acusado, em razão do cumprimento integral das condições impostas na 

Suspensão Condicional do Processo.

Relatei o necessário. Decido.

Compulsando detidamente os autos e analisando os termos da suspensão 

condicional do processo proposta ao acusado, observa-se que, 

realmente, o acusado cumpriu todas as condições que lhe foram impostas, 

o que impõe na extinção da punibilidade do denunciado, conforme 

manifestação do Ministério Público de fl. 87/v.º.

Isto posto, nos termos do art. 89, § 5º da Lei 9.099/95, JULGO E DECLARO 

EXTINTA A PUNIBILIDADE do denunciado Igo Vander de Paula Leite, 

devidamente qualificado nos autos, em relação aos fatos que lhe foram 

imputados neste feito.

Publique-se. Intimem-se, observando-se a desnecessidade de intimação 

pessoal do acusado, bastando a de seu defensor constituído, conforme 

determina o artigo 1387 da CNGC.

Com o trânsito em julgado, procedam-se às baixas, comunicações e 

anotações de estilo, arquivando-se os autos, sem quaisquer custas ou 

despesas judiciais.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 110269 Nr: 6079-55.2017.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESFC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jonas Henrique Meldola da 

Silva - OAB:MT 15.530

 Vistos.

 Como não foram arguidas preliminares e por verificar que não estão 

presentes circunstâncias que ensejam a absolvição sumária dos 

acusados nos termos do art. 397 e incisos do Código de Processo Penal, 

e ainda por inexistir outras questões de ordem material ou processual que 

possam impedir o processamento do feito, impõe-se o seu prosseguimento 

com a devida instrução processual.

Assim, designo o dia 27 de junho de 2019, às 15h30min., para realização 

da audiência de instrução e julgamento.

Intime-se o acusado e as testemunhas arroladas pela Acusação e Defesa 

a comparecerem ao ato, expedindo-se carta precatória para que 

testemunhas que por ventura não residam nesta comarca sejam ouvidas 

perante o juízo do local onde estiverem.

Intimem-se.

 Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 122040 Nr: 4599-08.2018.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanderlei Antonio de Abreu

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcio Teixeira da Fonseca - 

OAB:8.393/MT, Simoni Bergamaschi da Fonseca - OAB:5.810

 Vistos.

Cumpra-se, na forma deprecada.

Para a realização do ato deprecado, designo audiência para o dia 

18/02/2018, às 14h20min.

Oficie-se ao Juízo deprecante, informando a data designada, bem como o 

número da deprecata.

Intime-se. Notifique-se o Ministério Público.

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 106943 Nr: 4416-71.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leilson Sousa Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Machado - 

OAB:13.065

 Vistos.

Tendo em vista a expedição de carta precatória para São Mateus do 

Maranhão/MA e certidão de fl. 79, informando que a carta precatória ainda 

não foi distribuída no juízo deprecado, aguarde-se a distribuição e o 

cumprimento da mesma.

Ciência ao Ministério Público e à Defesa.

Intime-se a recuperanda.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 105723 Nr: 3695-22.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kaik Junior Santos da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jonas Henrique Meldola da 

Silva - OAB:MT 15.530

 CERTIFICO que nesta data foram atualizados os dados do(s) advogado(s) 

no Sistema Apolo, observando a procuração e/ou substabelecimento(s) 

apresentados até a presente data, se constituído nos autos. É o que me 

cumpre.

Comarca de Nova Xavantina

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000676-82.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

ARAES MINERACAO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE DE OLIVEIRA FORTES FILHO OAB - SP334584 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALBINO PEREIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado do autor para que providencie o deposito , 

referente a diligência do(a) senhor(a) Oficial(a) de justiça, no prazo de 10 

(dez) dias, nos autos supra, informando que trata-se de diligência na zona 

urbana deste município, informando que o referido valor deverá ser 

depositado conforme provimento 7/2017 – CGJ. Informo ainda que o 

mandado somente será entregue ao Sr. Oficial de Justiça para 

cumprimento, quando a parte juntar o original do comprovante do depósito 

da diligência aos autos, e em nenhuma hipótese se aceitará comprovante 

de deposito em envelope, sujeito a conferência (CNGC 3.3.7.2).

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000555-54.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO OAB - DF21822 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDA MENEZES PASETO (EXECUTADO)

JAYME PASETO (EXECUTADO)

VANUSA CELESTINO NASCIMENTO PAZETTO (EXECUTADO)

ROBISON APARECIDO PAZETTO (EXECUTADO)

SANTA CLARA ENGENHARIA E TRANSPORTES EIRELI - ME (EXECUTADO)

 

Intimação do advogado do autor para que providencie o deposito , 

referente a diligência do(a) senhor(a) Oficial(a) de justiça, no prazo de 10 

(dez) dias, nos autos supra, informando que trata-se de diligência na zona 

urbana deste município, informando que o referido valor deverá ser 

depositado conforme provimento 7/2017 – CGJ. Informo ainda que o 

mandado somente será entregue ao Sr. Oficial de Justiça para 

cumprimento, quando a parte juntar o original do comprovante do depósito 

da diligência aos autos, e em nenhuma hipótese se aceitará comprovante 

de deposito em envelope, sujeito a conferência (CNGC 3.3.7.2).

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000256-77.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCYELLY A. FERREIRA COMERCIO - ME (EXECUTADO)

 

Intimação do advogado do autor para que providencie o deposito , 

referente a diligência do(a) senhor(a) Oficial(a) de justiça, no prazo de 10 

(dez) dias, nos autos supra, informando que trata-se de diligência na zona 

urbana deste município, informando que o referido valor deverá ser 

depositado conforme provimento 7/2017 – CGJ. Informo ainda que o 

mandado somente será entregue ao Sr. Oficial de Justiça para 

cumprimento, quando a parte juntar o original do comprovante do depósito 

da diligência aos autos, e em nenhuma hipótese se aceitará comprovante 

de deposito em envelope, sujeito a conferência (CNGC 3.3.7.2).

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000253-25.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDA MENEZES PASETO (EXECUTADO)

JAYME PASETO (EXECUTADO)

ROBISON APARECIDO PAZETTO (EXECUTADO)

 

Intimação do advogado do autor para que providencie o deposito , 

referente a diligência do(a) senhor(a) Oficial(a) de justiça, no prazo de 10 

(dez) dias, nos autos supra, informando que trata-se de diligência na zona 

urbana deste município, informando que o referido valor deverá ser 

depositado conforme provimento 7/2017 – CGJ. Informo ainda que o 

mandado somente será entregue ao Sr. Oficial de Justiça para 

cumprimento, quando a parte juntar o original do comprovante do depósito 

da diligência aos autos, e em nenhuma hipótese se aceitará comprovante 

de deposito em envelope, sujeito a conferência (CNGC 3.3.7.2).

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000787-66.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO JUNQUEIRA MAGALINI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 1000787-66.2018.8.11.0012. 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

REQUERIDO: RICARDO JUNQUEIRA MAGALINI Vistos. Trata-se de Ação 

de Busca e Apreensão proposta por BRADESCO ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIOS LTDA em face de RICARDO JUNQUEIRA MAGALINI, todos 

qualificados nos autos em epígrafe. A petição inicial veio instruída com os 
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documentos de fls. 09/65 A parte autora pugnou pela extinção da ação, 

nos termos do art. 485, VIII, do CPC, uma vez que as partes transigiram 

extrajudicialmente e o requerido adimpliu com a obrigação devida. Os 

autos vieram conclusos. É o relatório. A ação encontrava-se em fase 

inicial, não tendo sido recebida e determinada a citação, motivo pelo qual 

se torna desnecessária a anuência do requerido, afastando-se a 

exigibilidade de prévia manifestação deste, prevista no art. 485, §4º, do 

CPC. Ante o exposto, homologo a desistência da ação, para os fins do art. 

200, parágrafo único do CPC, e julgo extinto o processo, nos termos do 

art. 485, VIII, do CPC. Isento de custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios. P. R. I. C. Arquivem-se os autos, imediatamente, 

com as baixas necessárias, em analogia ao disposto no Enunciado 12 dos 

Juizados Especias do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Nova 

Xavantina/MT, 21 de novembro de 2018. LUCIENE KELLY MARCIANO 

ROOS Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 106974 Nr: 4215-73.2018.811.0012

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: E. M. DA G BARBOSA, WALTER DE JESUS CALDAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAN GONÇALVES LINO DE 

OLIVEIRA - OAB:20511/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

No caso, a questão relacionada à gratuidade da justiça já foi objeto de 

decisão anterior.

Note-se, ademais, não se fazerem presentes quaisquer fatos novos a 

ensejar a reanálise do pedido, haja vista não haver colacionado aos autos 

outros documentos além dos que objetivaram a decisão de indeferimento.

 Assim, determino o regular prosseguimento do feito.

Considerando que houve o decurso do prazo solicitado em petição, 

determino a intimação da parte autora para que, no prazo improrrogável de 

48 (quarenta e oito) horas, providencie o recolhimentos das custas 

processuais, sob pena de cancelamento da distribuição.

Às providências.

Nova Xavantina/MT, 28 de novembro de 2018.

 LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 94024 Nr: 4839-59.2017.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: QUEIROZ PARREIRA & CIA LTDA, MARIA AUGUSTA DE 

QUEIROZ PARREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULY VALESCA CAMPOS SILVA 

GARCIA - OAB:18.467/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte autora para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar réplica à contestação, nos termos dos arts. 350 e 351, ambos 

do CPC.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 100363 Nr: 678-69.2018.811.0012

 AÇÃO: Dissolução Parcial de Sociedade->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANADIR CÂNDIDA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MANUEL DA SILVA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEY RICARDO FEITOSA DE 

PAULA - OAB:17078/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Diante da inexistência de citação do requerido, bem como, diante de sua 

ausência a sessão de mediação conforme termo de ref. 26, intime-se a 

parte autora para que, no prazo de 10 (dez) dias, empreenda meios para 

viabilizar a referida citação e requeira o que for de direito, nos termos do 

art. 240, §2º, do CPC.

 Decorrido o prazo, certifique-se a secretaria e tornem as autos 

conclusos.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 95273 Nr: 5680-54.2017.811.0012

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSENILDES CARVALHO RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMILSON PORFÍRIO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO HENRIQUE RIBEIRO DE 

CARVALHO - OAB:20.700/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO PORPHIRIO PINTO 

DOS SANTOS - OAB:24.492A

 Vistos.

Com fundamento nos artigos 6º, 10º, 350 e 351, do Código de Processo 

Civil, faculto às partes o prazo comum de 10 (dez) dias para que apontem, 

de maneira clara, objetiva e sucinta, as provas que pretendem produzir em 

juízo, relacionando-as às questões de fato e de direito que entendam 

subsistirem controvertidas.

Requerendo as partes o julgamento antecipado, tornem os autos 

conclusos para sentença.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103555 Nr: 2347-60.2018.811.0012

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TAF, SFB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CBDCJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SILVEIRA LADEIA - 

OAB:17082/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que registrei o presente feito sob o procedimento n. 211004.

Certifico ainda que agendei o Ato Solene de Conciliação/mediação para o 

dia 12/03/2019 às 09h00min(MT).

Por fim, conforme o Enunciado do FONEMAT / CNJ n. 27, remeto os autos 

a escrivania para o ato de INTIMAÇÃO/CITAÇÃO e demais procedimentos 

de praxe.

 Rogéria Borges Ferreira

Gestora Judiciária - CEJUSC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 66666 Nr: 1767-69.2014.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARNO ZITSKE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO TSUTOMU YAMAMOTO 

JUNIOR - OAB:15215/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intimem-se as partes para manifestação quanto ao retorno dos autos.

Aguarde-se, por 30 (trinta) dias, eventuais requerimentos.

Nada sendo postulado, arquivem-se os autos com as baixas devidas.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 65002 Nr: 454-73.2014.811.0012
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO SOARES CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA VAZ DA SILVA - 

OAB:13391/MT, ROBSON OLIVEIRA PRESTES - OAB:20.354-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intimem-se as partes para manifestação quanto ao retorno dos autos.

Aguarde-se, por 30 (trinta) dias, eventuais requerimentos.

Nada sendo postulado, arquivem-se os autos com as baixas devidas.

Às providências.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000437-78.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE SOARES DA SILVA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADEILSON GONCALVES MENDES OAB - MT20065/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ADERIVALCIO SILVA BENEVIDES (TERCEIRO INTERESSADO)

IVANI AUXILIADORA VIEIRA CARVALHO (TERCEIRO INTERESSADO)

ADRIANO DIAS DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO)

VALDIVINO ANTONIO DA COSTA (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

NOVA XAVANTINA DECISÃO Processo: 1000437-78.2018.8.11.0012. 

AUTOR(A): MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA RÉU: ELIANE SOARES DA 

SILVA Vistos. Instalada a solenidade, constato a ela não haverem 

comparecido a parte autora e as testemunhas que arrolou. Contudo, 

consta da certidão do oficial de justiça, de ID 16631265, que somente no 

dia 23 de novembro de 2018, procedeu-se à intimação do Município de 

Nova Xavantina, na pessoa de seu Prefeito. Assim, não foi 

adequadamente intimado para a presente audiência o polo ativo da ação, 

visto que o art. 269, paragrafo 3°, do CPC, determina que a intimação do 

Município seja feita perante o órgão de advocacia pública responsável por 

sua representação judicial, no caso, a Procuradoria Municipal. Deste 

modo, desde já resta a serventia advertida quanto a demora em expedir o 

respectivo mandado de intimação. Deverá a serventia advertir o oficial de 

justiça responsável pelo cumprimento do mandado, quanto a inadequação 

em seu cumprimento, posto que da finalidade do mandado, constou 

expressamente a determinação de intimação por meio do procurador do 

município. Prejudicado, portanto, o presente ato, redesigno-o para o dia 13 

de fevereiro de 2019, às 13h30 (horário oficial do Estado de Mato 

Grosso). Saem os presentes intimados. Intimem a Procuradora do 

Município. Requisitem-se, na forma do art. 455, paragrafo 4°, inciso III, do 

CPC, as testemunhas servidoras públicas. Nova Xavantina, 26 de 

novembro de 2018. Luciene Kelly Marciano Roos Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 96281 Nr: 6361-24.2017.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELINO LIMA DE MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:209551/SP, RICARDO KAWASAKI - OAB:15729

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86582 Nr: 496-20.2017.811.0012

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 intimem-se as partes para manifestarem eventual cumprimento do acordo 

entabulado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71762 Nr: 1392-34.2015.811.0012

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JVGDC, FGD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CJDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRA ARAUJO OLIVEIRA - 

OAB:9.747-MT

 Certifico que registrei o presente feito sob o procedimento n. 211207.

Certifico ainda que agendei o Ato Solene de Conciliação/mediação para o 

dia 12/03/2019 às 09h30min(MT).

Por fim, conforme o Enunciado do FONEMAT / CNJ n. 27, remeto os autos 

a escrivania para o ato de INTIMAÇÃO/CITAÇÃO e demais procedimentos 

de praxe.

 Rogéria Borges Ferreira

Gestora Judiciária - CEJUSC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 108103 Nr: 4770-90.2018.811.0012

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ROBERTO HADDAD CAMOLESI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDA ALVES MATIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HIAGO OLIVEIRA MARIN - 

OAB:23262/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LARISSA RIBEIRO ARAÚJO - 

OAB:22.965/B

 Certifico que registrei o presente feito sob o procedimento n. 210969.

Certifico ainda que agendei o Ato Solene de Conciliação/mediação para o 

dia 24/01/2019 às 09h00min(MT).

Por fim, conforme o Enunciado do FONEMAT / CNJ n. 27, remeto os autos 

a escrivania para o ato de INTIMAÇÃO/CITAÇÃO e demais procedimentos 

de praxe.

 Rogéria Borges Ferreira

Gestora Judiciária - CEJUSC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102413 Nr: 1749-09.2018.811.0012

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBALAGEM XAVANTINA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KATRICE PEREIRA DA SILVA - 

OAB:9641-B/MT

 Certifico que registrei o presente feito sob o procedimento n. 210965.

Certifico ainda que agendei o Ato Solene de Conciliação/mediação para o 

dia 24/01/2019 às 10h00min(MT).

Por fim, conforme o Enunciado do FONEMAT / CNJ n. 27, remeto os autos 

a escrivania para o ato de INTIMAÇÃO/CITAÇÃO e demais procedimentos 

de praxe.

 Rogéria Borges Ferreira

Gestora Judiciária - CEJUSC
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87424 Nr: 1030-61.2017.811.0012

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS FERNANDES DE ARAÚJO, CARLA SOFIA 

PORTELA MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): À JUSTIÇA PÚBLICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SILVEIRA LADEIA - 

OAB:17082/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que registrei o presente feito sob o procedimento n. 211006.

Certifico ainda que agendei o Ato Solene de Conciliação/mediação para o 

dia 05/02/2019 às 09h00min(MT).

Por fim, conforme o Enunciado do FONEMAT / CNJ n. 27, remeto os autos 

a escrivania para o ato de INTIMAÇÃO/CITAÇÃO e demais procedimentos 

de praxe.

 Rogéria Borges Ferreira

Gestora Judiciária - CEJUSC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 72802 Nr: 1880-86.2015.811.0012

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DAMIÃO MARTINS DE LEMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL 

DOS SERVIDORES DE NOVA XAVANTINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATRICE PEREIRA DA SILVA - 

OAB:9641/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WANDE ALVES DINIZ - 

OAB:10.927/MT

 Ante o exposto, nos termos do art. 14 da Lei nº 12.016/09 c/c art. 487, I 

do Código de Processo Civil, CONCEDO A SEGURANÇA REQUESTADA, 

revogando a liminar de fls. 308/309, em consonância com a decisão 

proferida pelo eg. TJMT por objeto do Agravo de Instrumento de fls. 

320/352 (fls. 357/381).As quantias eventualmente descontadas do 

impetrante pela impetrada deverão ser ressarcidas com correção 

monetária pelo IGP-M, desde o vencimento de cada parcela, além de juros 

de mora de 6% ao ano, a contar da citação, aplicando-se, a partir de 

30/06/09, quando entrou em vigor a Lei 11.960/09, que alterou a redação 

do artigo 1º-F da Lei 9.494/97, os índices oficiais aplicados à caderneta de 

poupança, até a data de 25/03/2015 e, após, a condenação deve sofrer 

correção monetária pelo IPCA-E.Sem custas e honorários, conforme art. 

10, XXII, da Constituição Estadual e art. 25 da Lei 12.016/2009.Sentença 

sujeita a reexame necessário, nos termos do art. 14, §1º da Lei nº 

12.016/2009.Decorrido o prazo para interposição de recurso voluntário 

pelas partes, certifique-se e encaminhem-se os autos ao juízo “ad quem”, 

tendo em vista a exigência de recurso de ofício do presente 

“decisum”.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 67144 Nr: 2168-68.2014.811.0012

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDERI SILVÉRIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WELTON MAGNONE OLIVEIRA 

DOS SANTOS - OAB:14186/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Satisfeita a obrigação, com fundamento nas disposições do art. 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil, julgo extinto o presente processo.

Condeno a parte executada a eventuais custas remanescentes, salvo 

isenção ou caso a parte seja beneficiária da gratuidade da justiça, caso 

em que resta suspensa a cobrança por cinco anos.

Após o decurso do prazo legal, nada sendo requerido, dê-se baixa no 

Cartório do Distribuidor e arquivem-se os autos.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 62113 Nr: 641-18.2013.811.0012

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA GONÇALVES MENDONÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATRICE PEREIRA DA SILVA - 

OAB:9641-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Satisfeita a obrigação, com fundamento nas disposições do art. 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil, julgo extinto o presente processo.

Condeno a parte executada a eventuais custas remanescentes, salvo 

isenção ou caso a parte seja beneficiária da gratuidade da justiça, caso 

em que resta suspensa a cobrança por cinco anos.

Após o decurso do prazo legal, nada sendo requerido, dê-se baixa no 

Cartório do Distribuidor e arquivem-se os autos.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 26645 Nr: 1089-64.2008.811.0012

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ANA DELMA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARTIN SPOHR - 

OAB:2376/MT, KATIA ALESSANDRA FÁVERO ALVES - 

OAB:167929-SP, MOACIR JESUS BARBOZA - OAB:105089/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLAN JOSÉ METELLO DE 

SIQUEIRA - OAB:3.691/MT, AUGUSTO CEZAR MORENO PESSOA - 

OAB:MT-3.920

 Vistos.

Aportada aos autos a RPV, expeça-se alvará conforme requerido pela 

parte autora, devendo esta informar os dados bancários para 

transferência dos valores.

Caso a conta apontada não seja de titularidade da autora da ação, deverá 

o beneficiário possuir nos presentes autos poderes específicos para tal 

fim.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 66020 Nr: 1263-63.2014.811.0012

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: IRACI LUCIANA MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Satisfeita a obrigação, com fundamento nas disposições do art. 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil, julgo extinto o presente processo.

Condeno a parte executada a eventuais custas remanescentes, salvo 

isenção ou caso a parte seja beneficiária da gratuidade da justiça, caso 

em que resta suspensa a cobrança por cinco anos.

Após o decurso do prazo legal, nada sendo requerido, dê-se baixa no 

Cartório do Distribuidor e arquivem-se os autos.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 62352 Nr: 939-10.2013.811.0012

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIA HELENA RIBEIRO DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE CARLOS ROGÉRIO ÁLVARES, 

FRANCIELLE CRISTINA DE MOURA GARCIA, SOLANGE GOMES ALVARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSON JESUS GONÇALVES 
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FALEIRO - OAB:5.048

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRA ARAUJO OLIVEIRA - 

OAB:9.747-MT, TIAGO CANAN - OAB:9.180/MT, TIAGO THOMA 

MARTINS DE PAULA - OAB:11.954

 Vistos.

 Após o translado das cópias de fls. 2.957/2.961 do feito em apenso 

(código nº 32710) para os presentes autos, intimem-se as partes para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, se manifestarem acerca da nova proposta de 

honorários pericial (art. 465, §3º, do CPC).

Com a concordância das partes e/ou decurso do prazo para 

manifestação, intimem-nas para, no prazo de 05 (cinco) dias, depositarem 

suas respectivas cotas dos honorários do “expert”.

Tudo cumprido, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 37210 Nr: 769-09.2011.811.0012

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIA HELENA RIBEIRO DE ARAUJO, ESPOLIO DE 

CARLOS ROGÉRIO ÁLVARES, DERCIO ALVARES JUNIOR, SOLANGE 

GOMES ALVARES, LUCIENE ARAUJO ALVARES MARCONDES, LANUCCY 

ARAUJO ALVARES, FRANCIELLE CRISTINA DE MOURA GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE DÉRCIO ÁLVARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA GARCIA TOLEDO - 

OAB:''''''''''''''', CELSON JESUS GONÇALVES FALEIRO - OAB:5.048, 

LEANDRA ARAUJO OLIVEIRA - OAB:9.747-MT, SEBASTIÃO CARLOS 

TOLEDO - OAB:13.217-MT, SERGIO TSUTOMU YAMAMOTO JUNIOR - 

OAB:15215/MT, TIAGO CANAN - OAB:9.180/MT, TIAGO THOMA 

MARTINS DE PAULA - OAB:11.954

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Primeiramente, extrai-se cópia da proposta de honorários periciais de fls. 

2.957/2.961 ao feito de Prestação de Contas em apenso (código nº 

62352).

Sem prejuízo, quanto ao pedido de fls. 2.962/2.963, haja vista a anuência 

de todos os herdeiros, defiro-o.

Expeça-se o respectivo alvará em favor do inventariante para pagamento 

do débito, tal como requestado.

No mais, intimem-se as partes quanto ao petitório de fls. 2.968/2.970 para 

manifestação no prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 105554 Nr: 3570-48.2018.811.0012

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILDA BARROS MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO VOLKSWAGEN S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE FAGUNDES MARQUES 

- OAB:17113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482-MT

 Primeiramente, consabido que os embargos declaratórios são cabíveis 

nos casos em que há ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, 

nos termos da lei processual civil.“In casu”, os presentes aclaratórios 

merecem ser rejeitados, haja vista a inexistência dos vícios elencados no 

art. 1.022 do CPC.Isso porque, da análise da irresignação do embargante, 

verifica-se que sua real intenção é o reexame da matéria já analisada, com 

consequente modificação da decisão que não suspendeu o feito principal 

(com concessão do aludido efeito) pela via oblíqua dos presentes 

aclaratórios, o que não comporta guarida nos termos da jurisprudência 

deste eg. TJMT:Posto isso, rejeito os embargos de declaração opostos. Da 

tempestividade dos presentes embargos à execução. Pois bem, os 

presentes embargos à execução carecem de tempestividade, mormente 

porque a parte embargante tomou conhecimento do feito executivo em 

apenso (código nº 61393 – processo nº 2495-81.2012) na data de 

07/05/2018, conforme fls. 125/127 daqueles autos.Neste esteio, 

consabida que a manifestação espontânea da parte no feito supre a 

citação, mormente porque a finalidade primordial desta estará atingida 

(cientificação da parte).Com efeito, pelo que reza o art. 915, “caput”, do 

CPC, o prazo para interposição de Embargos à Execução é de 15 (quinze) 

dias, “in casu”, contados da ciência da parte, ocorrida em 07/05/2018, 

sendo que os embargos foram protocolados apenas em 09/07/2017, isto 

é, em prazo muito superior ao exigido, não havendo, outrossim, qualquer 

comprovação pelo autor de fato impeditivo ou suspensivo do prazo 

citado.Desta forma, nos termos do art. 918, I, do Código de Processo Civil, 

REJEITO LIMINARMENTE os embargos em todos os seus termos, haja vista 

sua intempestividade.Condeno a parte embargante ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, os quais, fixo em 10% 

sobre o valor atualizado da causa.Traslade-se cópia desta decisão para 

os autos apensos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 106195 Nr: 3874-47.2018.811.0012

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DELZECY ALMEIDA SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: YANN DIEGGO SOUZA 

TIMÓTHEO DE ALMEIDA - OAB:12.025/MT

 Diante do exposto, com fundamento legal no artigo 112 da Lei 7.210/84, 

PROGRIDO o regime de cumprimento de pena da reeducanda DELZECY 

ALMEIDA SILVEIRA do fechado para o SEMIABERTO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 66344 Nr: 1510-44.2014.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURO BET

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARTIN SPOHR - 

OAB:2376/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Decisão.

Defiro o requerimento de folhas retro e determino o processamento do 

cumprimento de sentença e que o Cartório realize as alterações e 

anotações necessárias.

Por outro lado, intime-se a parte executada a efetuar o pagamento da 

dívida e seus acréscimos legais, no prazo de quinze (15) dias, sob pena 

do acréscimo de multa no percentual de dez por cento (10%) sobre o 

valor da condenação.

A intimação será efetivada nos moldes do artigo 513, § 2°, do Código de 

Processo Civil:

§ 2° O devedor será intimado para cumprir a sentença:

I - pelo Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado constituído nos 

autos;

II - por carta com aviso de recebimento, quando representado pela 

Defensoria Pública ou quando não tiver procurador constituído nos autos, 

ressalvada a hipótese do inciso IV;

III - por meio eletrônico, quando, no caso do § 1o do art. 246, não tiver 

procurador constituído nos autos

IV - por edital, quando, citado na forma do art. 256, tiver sido revel na fase 

de conhecimento.

Em caso de não pagamento, a requerimento da parte credora, serão 

penhorados os bens de propriedade do devedor suficientes para garantir 

o juízo da execução.

Também, caso não seja realizado o pagamento, com fundamento nas 

disposições do parágrafo 1º do art. 85 do Código de Processo Civil, arbitro 

os honorários advocatícios, em favor da parte exequente em 10% (dez 

por cento) sobre o valor da causa.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 102413 Nr: 1749-09.2018.811.0012

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A.
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBALAGEM XAVANTINA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KATRICE PEREIRA DA SILVA - 

OAB:9641-B/MT

 Vistos.

Tendo em vista a instalação do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania nesta Comarca, bem como analisando o objeto dos presentes 

autos, nos termos da Ordem de Serviço nº 003/2012- NPMCSC, da 

Resolução 125/2010 do CNJ e do art. 125, IV, do CPC, remeto o presente 

feito ao CEJUSC, a fim de convidar às partes e seus advogados a se 

fazerem presentes na Sessão de Mediação/Conciliação a ser designada 

pela Gestora do Centro.

Proceda-se a Gestora o necessário para a realização da Sessão de 

Mediação/Conciliação.

Após, em caso de composição amigável das partes, dê-se vistas ao 

Ministério Público para manifestação e, logo em seguida, conclusos para 

decisão.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 40218 Nr: 898-77.2012.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUTÁLIA COSTA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Eutália Costa da Silva propôs ação previdenciária em face do Instituto 

Nacional do Seguro Social- INSS, ambos qualificados nos autos, 

objetivando a concessão de aposentadoria rural por idade.

Com a inicial juntou documentos.

Determinou-se a citação e deferiu os benefícios da justiça gratuita (fl. 24).

Citada, a autarquia ré apresentou contestação alegando, preliminarmente, 

falta de interesse processual, uma vez inexistir requerimento 

administrativo acostado aos autos. (fls. 30/43).

No decorrer da fase instrutória foram ouvidas duas testemunhas, havendo 

a parte autora apresentado alegações finais remissivas à inicial. (CD 

encartado aos autos)

Em audiência, foi proferida sentença julgando improcedente o pedido 

formulado na inicial.

Interposto recurso, o TRF – 1ª região anulou a sentença “a quo”, 

determinando a remessa dos autos à vara de origem para que a parte 

autora juntasse ao feito comprovante do indeferimento administrativo à 

sua pretensão, retornando-se, posteriormente, seu curso regular.

Com o retorno dos autos, a parte autora juntou o comunicado da decisão 

que indeferiu seu requerimento administrativo (fl. 158).

A autarquia ré, intimada, apresentou contestação às fls. 160/172, 

pugnando pela improcedência do pedido.

Impugnação à contestação juntada às fls. 177/179.

Intimadas para especificação de provas, a autora pugnou pelo julgamento 

antecipado da lide (fls. 182/184) e a autarquia ré quedou-se inerte.

Os autos vieram-me conclusos para deliberações.

 É o relatório. Fundamento e decido.

 CONVALIDO a prova testemunhal produzida nos autos, uma vez que, 

embora decorrido grande lapso temporal desde sua produção, não houve 

perda de sua eficácia e validade.

Trata-se de ação reivindicatória para concessão de benefício 

previdenciário, objetivando a parte autora aposentadoria rural por idade.

 A Lei 8.213/91 prevê, para a concessão do benefício de aposentadoria 

rural por idade, o preenchimento dos seguintes requisitos:

 “a) a idade completa de 55 anos, se mulher, e 60 anos, se homem (art. 48, 

§ 1º);

b) a comprovação do exercício da atividade rural, ainda que de forma 

descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do 

benefício, em número de meses idêntico à carência do referido benefício 

(art. 48, § 2º, c/c 143); e

c) a condição de empregado prestador de serviço de natureza rural à 

empresa, em caráter não eventual, sob sua subordinação e mediante 

remuneração, inclusive como diretor empregado (art. 11, I, a), ou de 

trabalhador autônomo rural (art. 11, V, ‘g’), trabalhador avulso rural (art. 

11, VI) ou de segurado especial (art. 11, VII).” (TRF da 1ª Região - 

Processo: AC 0066712-40.2009.4.01.9199/AM; APELAÇÃO CIVEL, 

Convocado: JUIZ FEDERAL CHARLES RENAUD FRAZAO DE MORAES 

(CONV.), Órgão Julgador: PRIMEIRA TURMA, Publicação: e-DJF1 p.47 de 

23/11/2010, Data da Decisão: 08/11/2010. )

 Compulsados os autos, verifico que a parte instruiu o processo com cópia 

do comunicado de decisão do INSS indeferindo o benefício previdenciário 

pretendido.

 Diante da dificuldade da rurícola a colecionar provas da sua atividade, a 

jurisprudência vem flexibilizando quanto ao início de prova de tal condição, 

vejamos:

“O rol de documentos hábeis à comprovação do exercício de atividade 

rural, inscrito no art. 106, parágrafo único da Lei 8.213/91, é meramente 

exemplificativo, e não taxativo, sendo admissíveis, portanto, outros 

documentos além dos previstos no mencionado dispositivo.” (STJ - AGA - 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – 618646, Relator 

- GILSON DIPP, DJ DATA:13/12/2004 PÁGINA:424.)

 Nessa senda o STJ elenca alguns documentos que podem comprovar a 

condição de trabalhador rural:

• Anotações contidas na certidão do registro do casamento civil. (AR 

664-SP, Min. Vicente Leal, DJU 25-10-1999, p. 35);

• Certificado de reservista, em nome do autor, onde consta a profissão de 

agricultor (EERESP 155249/SP, Min. José Arnaldo da Fonseca, DJU 

31-5-1999, p. 167);

• Certidão de casamento onde consta a profissão de lavrador do 

requerente. (RESP 134618/SP, Min. Fernando Gonçalves, DJU 13-10-1997, 

p. 51675; RESP 211031/SP, Min. Edson Vidigal, DJU 6-9-1999, p. 127);

• Certidão de casamento onde consta a profissão de agricultor do marido 

da requerente. (RESP 238353-SP, Min. Edson Vidigal, DJU 8-3-2000, p. 

158; RESP 116169/SP, Min. Edson Vidigal, DJU 21-6-1999, p. 180);

• Cadastro de Imóvel Rural no INCRA, em nome marido. (RESP 238353-SP, 

Min. Edson Vidigal, DJU 8-3-2000, p. 158);

• A declaração do ex-empregador, contemporânea aos fatos. (RESP 

194696/SP, Min. Jorge Scartezzini, DJU 3-11-1999, p. 127);

• Declarações contemporâneas, às quais se juntou certidão de 

informações cadastrais da Secretaria da Fazenda da Prefeitura do 

Município, conjuntamente. (RESP 174117/SP, Min. José Dantas, DJU 

5-10-1998, p. 138);

• Certificado de dispensa de incorporação, constando a profissão de 

lavrador do requerente. (RESP 165536/SP, Min. José Dantas, DJU 

1-6-1998, p. 177; RESP 211031/SP, Min. Edson Vidigal, DJU 6-9-1999, p. 

127);

• Material fotográfico do exercício do trabalho. RESP 147638/SP, Min. José 

Dantas, DJU 24-11-1997, p. 61277);

• CTPS onde consta a profissão de lavrador do requerente. (RESP 

133477/SP, Min. Fernando Gonçalves, DJU 13-10-1997, p. 51672; RESP 

211031/SP, Min. Edson Vidigal, DJU 6-9-1999, p. 127);

• Título eleitoral onde conste a profissão de lavrador do requerente. (RESP 

132003/SP, Min. Fernando Gonçalves, DJU 13-10-1997, p. 51669; RESP 

252055/SP, Min. Edson Vidigal, DJ 1-8-2000, p. 326; RESP 211031/SP, Min. 

Edson Vidigal, DJU 6-9-1999, p. 127);

• Certidão de óbito do segurado, referindo-se a este como lavrador. (RESP 

133246/SP, Min. Felix Fischer, DJU 8-9-1997, p. 42578);

• Certidão do registro de imóvel rural de pequena área, onde vive e 

trabalha a beneficiária. RESP 174168/SP, Min. José Dantas, DJU 

13-10-1998, p. 172);

• Certificado de Alistamento Militar, no qual consta expressamente a 

profissão de rurícola do requerente. (RESP 252055/SP, Min. Edson Vidigal, 

DJ 1-8-2000, p. 326);

• Escritura publica de imóvel rural. (RESP 116581/RS, Min. José Arnaldo da 

Fonseca, DJU 29-9-1997, p. 48259);

• Documentos em nome do cônjuge apenas quando caracterizado regime 

de economia familiar. (RESP 238549/CE, Min. Fernando Gonçalves, DJU 

28-2-2000, p. 134);

• Contrato particular de parceria agrícola contemporâneo aos fatos. 

(EDRESP 125771/SP, Min. José Arnaldo da Fonseca, DJU 20-10-1997, 

p.53122) (negritos acrescidos).

Encerrada a fase instrutória, concluo não ter a autora provado o exercício 

de atividade rural em regime de economia familiar pelo período mínimo legal, 

limitando-se a acostar aos autos seus documentos pessoais e outros que 
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não a socorrem quanto ao preenchimento dos requisitos do benefício que 

postula.

Elenco o único documento colacionado pela autora na exordial:

- certidão de nascimento de seu filho constando como lavrador a 

profissão de seu esposo (fl. 21);

O entendimento que paira na jurisprudência atual é no sentido de enfatizar 

a prova documental como meio de demonstrar o exercício da atividade 

campesina pelo período mínimo legal, restando à prova testemunhal 

apenas o dever de corroborar a documental.

 Nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO - APOSENTADORIA RURAL POR IDADE - 

REQUISITOS- PROVA EXCLUSIVAMENTE TESTEMUNHAL - SÚMULA 

149/STJ - ATIVIDADEURBANA - DESCARACTERIZAÇÃO DO REGIME 

ESPECIAL. 1. A aposentadoria especial por idade desafia o preenchimento 

dedois requisitos essenciais: o etário e o exercício da atividade rural, 

ainda que de forma descontínua, no período imediatamente anterior ao 

requerimento, em número de meses idêntico à carência. 2. "A prova 

exclusivamente testemunhal não basta à comprovação da atividade 

rurícola, para efeito da obtenção de benefício previdenciário". Súmula 

149/STJ. 3. A legislação exclui expressamente da condição de segurado 

especial o trabalhador que, atuando no meio rural, deixa o campo, 

enquadrando-se em qualquer outra categoria do Regime Geral da 

Previdência Social, a contar do primeiro dia do mês que exerce outra 

atividade. Precedentes. 4. Hipótese em que a prova documental examinada 

pelo Tribunal de origem indica o exercício de atividade urbana durante o 

período de carência. 5. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 

1307950 MG 2012/0021293-2, Relator: Ministra ELIANA CALMON, Data de 

Julgamento: 11/04/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 

18/04/2013)”.

 Deste modo, em que pesem os depoimentos testemunhais produzidos em 

audiência, à vista da falta de robustez documental, as declarações não 

restam suficientes para fundamentar a concessão do benefício 

perseguido.

Ante o exposto, resolvo o mérito e JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

contidos na inicial, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil.

 Condeno a parte autora em custas e honorários sucumbenciais que, 

atenta às disposições do art. 85 e seguintes do CPC, arbitro em 10% (dez 

por cento) sobre o valor da causa.

Em face da assistência judiciária deferida, determino a suspensão da 

cobrança da condenação pelo prazo de cinco anos ou até a data em que 

não mais fizer jus aos benefícios, nos termos do artigo 98, § 3º do CPC.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se.

 Publique-se, Intimem-se. Cumpra-se, providenciando-se e expedindo-se o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 34823 Nr: 895-93.2010.811.0012

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUARDIANO PEREIRA DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658/MT, JESSE CANDINI - OAB:8036/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Satisfeita a obrigação, com fundamento nas disposições do art. 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil, julgo extinto o presente processo.

Condeno a parte executada a eventuais custas remanescentes, salvo 

isenção ou caso a parte seja beneficiária da gratuidade da justiça, caso 

em que resta suspensa a cobrança por cinco anos.

Após o decurso do prazo legal, nada sendo requerido, dê-se baixa no 

Cartório do Distribuidor e arquivem-se os autos.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 68147 Nr: 2877-06.2014.811.0012

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERONDINO JOAQUIM DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO TSUTOMU YAMAMOTO 

JUNIOR - OAB:15215/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Satisfeita a obrigação, com fundamento nas disposições do art. 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil, julgo extinto o presente processo.

Condeno a parte executada a eventuais custas remanescentes, salvo 

isenção ou caso a parte seja beneficiária da gratuidade da justiça, caso 

em que resta suspensa a cobrança por cinco anos.

Após o decurso do prazo legal, nada sendo requerido, dê-se baixa no 

Cartório do Distribuidor e arquivem-se os autos.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 62209 Nr: 777-15.2013.811.0012

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA BIAZI MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Satisfeita a obrigação, com fundamento nas disposições do art. 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil, julgo extinto o presente processo.

Condeno a parte executada a eventuais custas remanescentes, salvo 

isenção ou caso a parte seja beneficiária da gratuidade da justiça, caso 

em que resta suspensa a cobrança por cinco anos.

Após o decurso do prazo legal, nada sendo requerido, dê-se baixa no 

Cartório do Distribuidor e arquivem-se os autos.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 65054 Nr: 501-47.2014.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALECIA DOMINGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEMIAS BATISTA PEREIRA - 

OAB:4.544-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intimem-se as partes para manifestação quanto ao retorno dos autos.

Aguarde-se, por 30 (trinta) dias, eventuais requerimentos.

Nada sendo postulado, arquivem-se os autos com as baixas devidas.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 63229 Nr: 1934-23.2013.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CANDIDO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDE ALVES DINIZ - 

OAB:10.927/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intimem-se as partes para manifestação quanto ao retorno dos autos.

Aguarde-se, por 30 (trinta) dias, eventuais requerimentos.

Nada sendo postulado, arquivem-se os autos com as baixas devidas.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 107906 Nr: 4693-81.2018.811.0012

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: LUANA LEYLEANE PERPETUA PIRES EIRELLI - ME, 

LUANA LEYLIANE PERPETUA PIRES, MATHEUS NUNES SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARX – COMÉRCIO DE PRODUTOS 

ALIMENTÍCIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA 

SILVA - OAB:18076/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELTON CARLOS DE 

MEDEIROS FILHO - OAB:11658/MT

 Vistos.

 Cuida-se de embargos à execução, com pedido de efeito suspensivo, 

opostos por LUANA LEYLEANE PERPETUA PRIES EIRELLI-ME, LUANA 

LEYLEANE PERPETUA PIRES e MATHEUS NUNES SILVA em face de ARX 

– COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA.

Em ref. 08, a parte embargante pugnou pela extinção do presente feito, 

uma vez existir outra ação idêntica, referente aos mesmos pedidos, e 

causa de pedir.

Conforme consta nos autos, o processo 105078 foi distribuido dia 

19/06/2018 e este feito foi registrado posteriormente a data retro citada, 

sendo que este feito contém as mesmas partes e a cusa de pedir, 

tornando aquela ação preventa.

Vieram me os autos conclusos.

É o breve relato. Fundamento e decido.

No caso, verifica-se que o presente feito deve ser extinto sem a 

apreciação do mérito da causa, em face da existência de vício insanável, 

senão vejamos.

O inciso V do art. 485 do Código de Processo Civil, prevê que o processo 

será extinto sem o julgamento de mérito quando ocorrer litispendência.

Extrai-se do sistema Apolo que a parte autora ajuizou ação referente ao 

mesmo período ora pleiteado nesta ação, sob Código 105078, em trâmite 

na Segunda Vara desta Comarca.

Ambas as ações possuem as mesmas partes, causa de pedir e pedido.

Nos termos do artigo 337, parágrafos 1º, 2º e 3º, do Código de Processo 

Civil, a extinção da presente ação é medida de rigor, em razão da 

litispendência constatada.

Ante o exposto, com fundamento no art. 485, incisos V, do Código de 

Processo Civil, julgo extinto o processo, sem a apreciação do mérito da 

causa.

Condeno a parte embargante a eventuais custas remanescentes, salvo 

isenção ou caso a parte seja beneficiária da gratuidade da justiça, a qual 

suspendo a cobrança pelo prazo de cinco anos.

Decorrido o prazo legal, dê-se baixa no Cartório do Distribuidor e 

arquivem-se os autos.

P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 94658 Nr: 5267-41.2017.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMIR PEREIRA JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte exequente, pessoalmente e via DJe, para dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que for de direito em 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção por abandono, com fulcro no artigo 485, inciso 

III, § 1° do CPC.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 78751 Nr: 1173-84.2016.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE MESSIAS MATIAS DE CARVALHO, 

WAGNER CAMERINO DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARZINHO ROBERTO VIEIRA, TÁCIO 

JEFFERSON VIERA DE SOUZA, JOICE ALVES DE SOUZA, DAIANE 

FERNANDES VIEIRA VELASCO, CARLOS ALBERTO VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA OLIVEIRA MENDONÇA 

RODRIGUES - OAB:17.086-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSON JESUS GONÇALVES 

FALEIRO - OAB:5048, Tulio Toyama Faleiro - OAB:19.014

 Vistos.

Com fundamento nos artigos 6º, 10º, 350 e 351, do Código de Processo 

Civil, faculto às partes o prazo comum de 10 (dez) dias para que apontem, 

de maneira clara, objetiva e sucinta, as provas que pretendem produzir em 

juízo, relacionando-as às questões de fato e de direito que entendam 

subsistirem controvertidas.

Requerendo as partes o julgamento antecipado, tornem os autos 

conclusos para sentença.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 100518 Nr: 777-39.2018.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERILDA BORBA ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO CARLOS TOLEDO - 

OAB:13217

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ref. 14: Intime-se a parte exequente, pessoalmente e via DJe, para dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que for de direito em 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção por abandono, com fulcro no artigo 485, inciso 

III, § 1° do CPC.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 79212 Nr: 1361-77.2016.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CERÂMICA HAVAÍ LTDA ME, SÉRGIO LUIS 

DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ref. 33: Intime-se a parte exequente, pessoalmente e via DJe, para dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que for de direito em 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção por abandono, com fulcro no artigo 485, inciso 

III, § 1° do CPC.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64718 Nr: 211-32.2014.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBSON DE CASTRO ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ANTONIO DE LIMA, JOSÉ ANSELMO 

VINHAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATRICE PEREIRA DA SILVA - 

OAB:9641-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIÃO CARLOS TOLEDO 

- OAB:13217

 Intimação das partes, através de seus advogados, da perícia designada 

para o dia 07 de dezembro de 2018, às 09h00min, que realizar-se-á na 

Secretaria da 2ª Vara, no Fórum local.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 101820 Nr: 1461-61.2018.811.0012

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERISLAINE RODRIGUES ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAQUEL NARDÃO - 

OAB:17560/B

 Vistos.

Elaborado o cálculo de pena (Ref. 75), foi aberta vista dos autos ao 

Ministério Público (Ref. 90) e à Defesa (Ref. 98), tendo estes se 

manifestado pela homologação.

Assim, nos termos do artigo 5º, § 1º, da Resolução n.º 113/2007 do CNJ, 

HOMOLOGO o cálculo de pena (Ref. 75).

DETERMINO à Gestora Judiciária o agendamento da data do término do 

cumprimento da pena e das datas de implementação dos lapsos temporais 

para postulação dos benefícios previstos em lei.

ENCAMINHEM-SE duas cópias do cálculo ora homologado à Cadeia local, 

devendo a primeira ser entregue pessoalmente à executada, servindo 

como atestado de pena a cumprir, e a segunda, ao Diretor do 

estabelecimento prisional para ser arquivada no seu prontuário (artigo 5º, 

§2º, da Resolução n.º 113/2007 do CNJ).

Remetam-se os autos ao Ministério Público para ciência da presente 

decisão e manifestação quanto a planilha de ref. 92.

Em seguida, à Defesa para ciência da presente decisão.

Após, tornem os autos conclusos para decisão quanto a remição.

Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000765-08.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO ANSELMO BICUDO PAULA SOUZA JUNIOR OAB - MT17474/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO MARCOS DA SILVA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

NOVA XAVANTINA DECISÃO Processo: 1000765-08.2018.8.11.0012. 

REQUERENTE: MARIA DO CARMO SILVA REQUERIDO: SERGIO MARCOS 

DA SILVA Vistos etc. Trata-se de Ação de Interdição movida por MARIA 

DO CARMO SILVA em face de SERGIO MARCOS DA SILVA, alegando, em 

síntese, que o requerido, seu cônjuge, está com 57 (cinquenta e sete) 

anos de idade e, em razão de problemas de saúde (CID 10: G 06.0), tendo 

em vista ter realizado crânio-cirurgia para drenagem de abscesso cerebral 

(lado esquerdo da cabeça), tendo sido internado na UTI do Hospital de 

Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro no dia 22/09/2018 e 

transferido para a enfermaria do nosocômio em 10/10/2018, encontra-se 

incapaz de exercer regular e independentemente os atos da vida civil. 

Juntou documentos pessoais e laudos médicos. Instado a manifestar, o 

“parquet” pugnou pelo deferimento da curatela provisória. É o relatório. 

Fundamento. Decido. Vê-se que a autora tem legitimidade para ingressar 

com a presente ação, nos termos do artigo 747, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Quanto ao pedido de tutela provisória de urgência de 

natureza antecipatória, prevista no artigo 300, do Código de Processo 

Civil, deve ser deferida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Sob essa ótica, analisando os autos, verifico a existência, em 

cognição sumária, de elementos suficientes capazes de convencer-me 

acerca da concessão da tutela de urgência de natureza antecipatória, em 

razão da comprovação da incapacidade do requerido para os atos da vida 

civil. Assim, deve ser nomeada a requerente como curadora provisória. 

Diante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência de natureza 

antecipatória, nomeando MARIA DO CARMO SILVA como curadora 

provisória do requerido, seu cônjuge, SÉRGIO MARCOS DA SILVA, ambos 

qualificados na exordial. Expeça-se o competente termo de curatela 

provisória. Depreque-se a realização de audiência de entrevista para o 

juízo da Comarca de Uberaba-MG, bem como o termo de curatela 

provisória, o qual deverá ser encaminhado a este juízo após a assinatura 

da curadora. Depreque-se, igualmente, a citação do requerido. Caso este 

não constitua advogado no prazo estipulado, nomeio, desde já, como 

curadora, nos termos do art. 72, I, do CPC, a Defensoria Pública, devendo 

o feito ser a ela encaminhados. Intime-se a autora. Ciência ao Ministério 

Público e à Defensoria Pública. Intimem-se. Cumpra-se. NX, 30 de 

novembro de 2018. LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS Juiz(a) de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000183-42.2017.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENE MIRANDA DE SOUZA ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues OAB - GO0024720A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA Processo: 

1000183-42.2017.8.11.0012. REQUERENTE: LUCIENE MIRANDA DE SOUZA 

ARAUJO REQUERIDO: VIVO S.A. PROJETO DE SENTENÇA I- RESUMO 

DOS FATOS RELEVANTES. A questão controvertida despicienda prova 

oral, motivo pelo qual passo a decidir antecipadamente, conforme autoriza 

o art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Dispensado o relatório, 

como permite o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. Ajuizado Embargos de 

Declaração com Efeitos Infringentes pela embargante empresa Vivo S/A. 

(id. 12894396), sob alegação de falta de fundamentação, no tocante à sua 

condenação por dano moral. Manifestação da embargada (id. 12982771). 

Após, depositou a embargante o valor constante do id. 13730370, 

havendo manifestação da embargada (id. 14010658), através de seu 

advogado, que concordando com esse valor, requereu expedição de 

Alvará Judicial em seu nome, para levantamento dos valores vinculados 

aos autos, informando os dados bancários: Titular: Henrique Luiz de 

Souza Carvalho Domingues, CPF: 999.631.321-20, Conta Corrente 

23.183-1, Agência 9676, Banco Itaú (341). II – MOTIVAÇÃO. Cuida-se de 

embargos de declaração em que a parte Embargante alega omissão na 

sentença. Conheço dos embargos porque tempestivos. No mérito, 

desacolho os embargos. Infere-se que a parte embargante, entende não 

ter havido fundamentação, quanto ao dano moral, declinada na sentença 

constante do ID nº 11796857, pretende, pela via dos aclaratórios, rever o 

entendimento do juízo prolator. Releva ponderar que, há fundamentação 

na sentença guerreada, não havendo o que aclarar ou colmatar no ato 

sentencial, o que fulmina o meio impugnativo ora manejado. Não é dado à 

parte buscar rediscutir o que já foi decidido na sentença, o que não se 

compadece com o recurso ora manejado, pois o Estado-juiz, ao declarar 

seu entendimento, fundando-o em alguma disposição legal, em algum 

elemento de prova que lhe passou convencimento, ou, ainda, em alguma 

corrente jurisprudencial, está, por conseguinte, afastando a incidência de 

qualquer outro dispositivo de lei, de qualquer outra circunstância 

probatória e também das eventuais outras posições jurisprudenciais que 

lhe parecerem incompatíveis. A jurisdição deve ser prestada na exata 

medida da causa de pedir e do pedido, cumprindo declinar a 

fundamentação mais apropriada ao caso concreto. Dessa forma, o 

Julgador não está obrigado a examinar todos os fundamentos legais 

alevantados pelas partes na lide, tendo em vista que pode decidir a causa 

de acordo com os motivos jurídicos necessários para sustentar o seu 

convencimento, a teor do que estabelece o art. 371 do CPC/2015. Ou seja, 

o princípio do livre convencimento motivado do Juiz não importa em que 

este deva exaurir todos os argumentos aduzidos pelos litigantes, mas que 

a sua decisão seja lastreada no sistema jurídico a que está adstrito. 

Confira-se a seguinte ementa: Ementa PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DAS HIPÓTESES ENSEJADORAS DO 

RECURSO. 1. A acolhida dos embargos declaratórios só tem cabimento 

nas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade, ou, por construção 

pretoriana integrativa, erro material. 2. Estando evidenciada a tese jurídica 

em que se sustenta a decisão proferida nesta Instância, não é necessário 

declarar os dispositivos legais em que se fundamenta. 3. Desnecessária a 

menção a todas as teses invocadas pelas partes e que não foram 

consideradas significativas para o desate da lide. 4. Opostos os embargos 
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de declaração, se o Tribunal recusar-se a suprir omissão por entendê-la 

inexistente, está preenchido o requisito do prequestionamento sobre a 

matéria dos embargos. (TRF-4, AC 56365120124049999 PR 

0005636-51.2012.404.9999, Relator: JOÃO BATISTA PINTO SILVEIRA, 

Julgamento: 22/05/2-13, Órgão Julgador: SEXTA TURMA, Publicação: D.E. 

04/06/2013) Ementa EMBARGOS INFRINGENTES. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. OBJETIVO DE 

PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. REJEIÇÃO. Não está o órgão julgador 

vinculado aos argumentos da parte recorrente, tampouco deve discorrer 

sobre todos os dispositivos legais invocados. A avaliação da prova é feita 

segundo a livre convicção do magistrado, que deve expor claramente os 

fundamentos fáticos e jurídicos que embasaram o "decisum". Os 

embargos declaratórios também não se prestam para a rediscussão da 

matéria ou para prequestionamento de dispositivos. EMBARGOS 

REJEITADOS. (Embargos de Declaração Nº 70017468810, Terceiro Grupo 

de Câmaras Cíveis, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Artur Arnildo 

Ludwig, Julgado em 02/03/2007) III-DISPOSITIVO. Posto isso, desacolho os 

embargos, confirmando a sentença, conforme id. 11796857. Certificado o 

trânsito em julgado e observadas as formalidades legais, arquive-se. 

Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de 

sentença para fins de homologação pelo MM. Juiz de Direito. Darlan da 

M a t t a  J u i z  L e i g o 

____________________________________________________________

___________ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos 

legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 

40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas 

de estilo. Nova Xavantina, 07 de novembro de 2018. Ítalo Osvaldo Alves 

da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000306-06.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSE CANDINI OAB - MT0008036A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA DECISÃO Processo: 

1000306-06.2018.8.11.0012. REQUERENTE: OSVALDO PEREIRA DA 

SILVA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Dispensado o relatório, 

nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. Dispõe o art. 300 do NCPC que 

a tutela de urgência será deferida quando houver elementos que 

evidenciem o direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo. Feita estas considerações e depois de detida análise dos 

autos, observa-se não haver elementos que evidenciam o direito invocado 

pelo autor. Pretende a parte autora o imediato cancelamento de protesto 

contido em Cartório, referente ao débito fiscal no valor de R$ 3.164,97, por 

entender que, diante da alegada constituição de empresa em seu nome de 

forma fraudulenta, referido protesto e cobrança são indevidos, afirmando 

estar lhe causando prejuízos desnecessários. Entretanto, não há nos 

autos demonstração do alegado protesto, não se incumbindo a parte de 

juntar documento necessário para evidenciar sua existência, não sendo 

possível, nesse início de cognição, verificar a plausibilidade das alegações 

iniciais. Ademais, a CDA juntada no ID 14147649 não faz referência ao 

débito fiscal impugnado na petição inicial. Desta forma, concluo não estar 

preenchido um dos requisitos ensejadores da concessão da tutela de 

urgência, pela insuficiência da narrativa e provas apresentadas até este 

momento, ou seja, pela ausência do “fumus boni iuris”. Ante o exposto, 

indefiro a tutela de urgência pleiteada. Deixo de designar audiência de 

conciliação, tendo em vista o enunciado n°1, do Juizado Especial da 

Fazenda Pública, do XIII Encontro de Juízes dos Juizados Especiais de 

Mato Grosso: Enunciado 1 – A critério do juiz, poderá ser dispensada a 

realização da audiência de conciliação, no âmbito do Juizado Especial da 

Fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 30 (trinta) dias para 

apresentar defesa. (APROVADO XIII ENCONTRO – CUIABÁ) Determino a 

citação da parte ré para, querendo, contestar o pedido formulado no prazo 

legal (30 dias), sob pena de revelia (art. 20 da Lei 9.099/95). NOVA 

XAVANTINA, 12 de setembro de 2018. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz 

Substituto em Substituição Legal

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000809-27.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA ARAUJO NUNES SILVA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA OAB - MT0018076A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA DECISÃO Processo: 

1000809-27.2018.8.11.0012. INTERESSADO: LUCIANA ARAUJO NUNES 

SILVA REQUERIDO: UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO 

MEDICO Vistos, etc. Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos 

Morais com Tutela de Urgência proposta por LUCIANA ARAUJO NUNES 

SILVA em face de UNIMED GOIÂNIA COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO. Alega ser contratante do plano de saúde “Código na Unimed nº 

6532756.3”, junto a reclamada desde 2013, pagando suas mensalidade 

regularmente. No entanto, quando necessitou do plano para iniciar um 

tratamento médico no mês de agosto de 2018, descobriu que seu plano de 

saúde tinha sido cancelado unilateralmente, no dia 10/07/2018, sem 

nenhuma comunicação prévia por parte da reclamada. Afirma ter 

contatado via telefone a requerida, pelo nº (62) 3216-8000, falando com a 

atendente Tainara, com registro de protocolo nº 343 7031, sendo 

informada que apesar de seu plano de saúde estar adimplido, no sistema 

constava que o plano havia sido cancelado no dia 10/07/2018, por atraso 

de parcela com mais de 60 (sessenta) dias. Requer, em sede de tutela de 

urgência, o restabelecimento do plano de saúde “Código na Unimed nº 

6532756.3”, para que possa ter acesso aos benefícios do convênio 

contratado e devidamente pago. É o breve relato. Fundamento e decido. 

Da Tutela De Urgência No que dispõe o art. 300 do CPC/2015, a tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo (periculum in mora). Ou seja, extrai-se do 

referido dispositivo que havendo probabilidade do direito existir, aliado ao 

perigo de dano, tem-se os requisitos suficientes para a concessão da 

tutela antecipada. O fumus boni iuris, no caso em comento, se evidencia 

nos documentos de IDs. 16629354, 16629355, 16629356, 16629357, 

16629359, 16629360, 16629361 e 16629362, que comprovam o regular 

adimplemento do plano de saúde por parte da autora, durante todo o ano 

de 2017, bem como de Janeiro/2018 até Junho/2018. Já o periculum in 

mora relaciona-se à necessidade de tratamento médico da autora, 

conforme narrado em ID 16629343. Na situação vertente não existe perigo 

de irreversibilidade dos efeitos da decisão, art. 300, §3°, do CPC. 

DISPOSITIVO Posto isso, com amparo no art. 300 do CPC/2015, DEFIRO A 

LIMINAR em tutela de urgência, determinando que a requerida UNIMED 

GOIÂNIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO restabeleça, no prazo de 

05 (cinco) dias, o plano de saúde da autora, “Código na Unimed 

6532756.3”, nas mesmas condições e modo contratados, isentando-a das 

carências anteriormente cumpridas, sob pena de multa diária de R$ 100,00 

(cem reais) até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais). RECEBO a inicial, 

uma vez que presentes os seus requisitos legais. Inverto o ônus da prova 

em favor do Autor, tendo em vista a hipossuficiência técnica, nos termos 

do art.6°, VIII, do CDC. Cite-se a parte requerida, a fim de que compareça à 

audiência de conciliação, que deverá ser agendada pela escrivania deste 

Juízo, conforme pauta pré-estabelecida. Intime-se a parte autora, 

pessoalmente, para comparecer à solenidade a ser designada. Faça 

constar no mandado as advertências legais prescritas nos artigos 20 e 

51, I, ambos, da Lei 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário. Nova 

Xavantina – MT, 30 de novembro de 2018. Ítalo Osvaldo Alves da Silva 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000598-88.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

CENTRO EDUCACIONAL GERACAO 2000 LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TULIO TOYAMA FALEIRO OAB - MT0019014A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CEDENIR MOREIRA ANTUNES (EXECUTADO)
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Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA DECISÃO Processo: 

1000598-88.2018.8.11.0012. EXEQUENTE: CENTRO EDUCACIONAL 

GERACAO 2000 LTDA - ME EXECUTADO: CEDENIR MOREIRA ANTUNES 

Vistos, etc. O causídio do autor alega ter distribuído a presente ação com 

duas Petições Iniciais, anexadas erroneamente, pugnando pelo 

desentranhamento da de “ID 15302207 – Petição Inicial”. Pois bem. Visto 

que tal pedido fora realizado antes do estabelecimento do contraditório, 

nos termos do art. 329, I, do CPC, defiro o desentranhamento do 

documento de “ID 15302207 – Petição Inicial” e recebo a presente nos 

termos da petição de ID 15471162. Trata-se de Ação de Execução de 

Título Extrajudicial proposta por CENTRO EDUCACIONAL GERAÇÃO 2000 

LTDA em face de CEDENIR MOREIRA ANTUNES. Da análise da petição 

inicial verifico que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 do CPC, 

assim como foi observada a determinação posta no artigo 320 do mesmo 

diploma legal. Recebo a inicial, uma vez que preenche os requisitos legais 

previstos no artigo 319, do Código de Processo Civil e não incide nas 

hipóteses do art. 321 do mesmo diploma legal. Determino a citação do 

Executado, para efetuar o pagamento do valor de R$ 3.053,40 (três mil 

cinquenta e três reais e quarenta centavos), ou nomear bens à penhora, 

no prazo de 03 (três) dias. Decorrido o prazo de três dias sem que tenha 

o Executado efetuado o pagamento, deverá o oficial de justiça, munido da 

2ª via do mandado, proceder imediatamente à PENHORA e ao arresto de 

tantos bens quanto bastem para garantir a dívida, bem como a posterior 

AVALIAÇÃO dos bens, descrevendo o estado de uso e conservação, 

lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, na mesma 

oportunidade, os Executados (art. 829, §1º, CPC). O Executado poderá 

oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO, independentemente de penhora, 

depósito ou caução (art. 914, CPC), no prazo de 15 (quinze) dias, 

contados da data de juntada aos autos do mandado de citação. Os 

embargos não terão efeito suspensivo (art. 919, CPC). Conste do 

mandado de citação o valor do débito principal atualizado, mais juros, 

custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) 

sobre o valor do débito, verba essa que será reduzida pela metade caso a 

parte executada efetue o pagamento no prazo mencionado (CPC, art. 827, 

§ 1º). Cite-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Nova 

Xavantina – MT, 30 de novembro de 2018. Ítalo Osvaldo Alves da Silva 

Juiz de Direito

Comarca de Paranatinga

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N.º 077/2018-CA

O Excelentíssimo Senhor Dr. EVINER VALÉRIO, Juiz de Direito Diretor do 

Foro da Comarca de Paranatinga Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais,

 CONSIDERANDO a decisão proferida nos autos nº3044-82.811.0044 – 

Código 91079, onde foi constatado que a servidora Gabrielle Paulina 

Signor da Mata, mat. 24371 não infringiu o disposto no art. 110 da Lei 

Complementar nº 04 de 15/10/1990.

 R E S O L V E:

I – CONCEDER a Servidora Gabrielle Paulina Signor da Mata, matrícula 

24371, 90 (noventa) dias de licença-prêmio, referente ao qüinqüênio do 

período de 19/07/2013 a 19/07/2018, devendo ser usufruídas de acordo 

com a conveniência do serviço.

 II – Encaminhe-se cópia desta ao Departamento de Recursos Humanos.

 Paranatinga - MT, 29 de novembro de 2018.

Eviner Valério

 Juiz Diretor do Foro

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 84598 Nr: 4492-27.2017.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBdN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ary da Costa Campos - 

OAB:16944-B

 Ante o exposto, com base nos artigos 383 e 387, do CPP, JULGO 

PROCEDENTE A DENÚNCIA, para CONDENAR o réu JOÃO BATISTA DO 

NASCIMENTO, (...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 82295 Nr: 3478-08.2017.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celia Lopes da Silva, Evandro de Oliveira Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ary da Costa Campos - 

OAB:16944-B, DORVALINO GLERIAN - OAB:18906

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia a fim 

de:- CONDENAR os acusados Célia Lopes da Silva (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 20524 Nr: 1987-15.2007.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Evaristo Pereira Guedes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mariel Marques Oliveira - 

OAB:6040-MT, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/MT

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, a efetuar o pagamento, referente ao pagamento 

da diligência do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do mandado de 

penhora e avaliação a ser cumprido ou ofereça os meios para o 

cumprimento.

 Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento 

ORIGINAL, nos termos da CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83078 Nr: 3807-20.2017.811.0044

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Everalda Bertoncelli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ney Ataíde de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carine Minuzi - OAB:14631/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Luiz Alves de Matos 

- OAB:19.730/MT

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR a parte autora para apresentar impugnação 

aos embargos de execução, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89286 Nr: 2175-22.2018.811.0044

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Indústria e Comércio de Espuma e Colchões Cuiabá Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sampaio & Sampaio Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Liliane Pereira dos Santos - 

OAB:11088/MT, Mauro Sergio Guerrise - OAB:10124/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte autora para, no 
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prazo de 10 (dez) dias, a efetuar o pagamento, referente ao pagamento 

da diligência do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do mandado de 

penhora e avaliação a ser cumprido ou ofereça os meios para o 

cumprimento. Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do 

site www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de 

Guia de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de 

pagamento ORIGINAL, nos termos da CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 90219 Nr: 2636-91.2018.811.0044

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lilia Cristina Carvalho Bisco Ferreira, Olímpio José 

Ferreira Neto, Francisco de Assis Bisco, Marlene Carvalho Bisco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Randazzo Neto - 

OAB:3504-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR a parte autora para apresentar impugnação 

aos embargos de execução, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86078 Nr: 487-25.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alcedina Ferreira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR a parte requerente para apresentar 

contrarrazões, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86078 Nr: 487-25.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alcedina Ferreira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, o recurso de apelação de fls. 67/69 foi interposto 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 59896 Nr: 469-09.2015.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Auzeni Feitosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Catiane Michele Dias - 

OAB:12.188

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de que seja intimado as partes do retorno 

dos autos para, querendo, requerer o que é de direito, no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74173 Nr: 3234-16.2016.811.0044

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Administradora de Consorcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Antonio Resende Santeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Siqueira Batista Macedo 

- OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, a efetuar o pagamento, referente ao pagamento 

da diligência do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do mandado de 

busca e apreensão a ser cumprido ou ofereça os meios para o 

cumprimento.

 Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento 

ORIGINAL, nos termos da CNGC.

Outrossim, impulsiono estes autos ao setor de expedição de documentos 

para expedir mandado de busca e apreensão conforme requerido às fls. 

78.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 78582 Nr: 1552-89.2017.811.0044

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Francisco de Carvalho, Cristovão 

Pedriel da Paixão, Maria Aparecida Corso Martins e Silva, João Batista 

Martins da Silva, André Mesquita de Carvalho, Hélio Ferreira da Silva, 

Espólio de Josué Corso Netto, Orivaldo Gonçalo Alves de Arruda, Josué 

Dominato, José Izidoro Corso, Josué Vasconcelos Corso, Hélio Silva 

Parente, Antonio Cesar Antoniolli, Lucia Isaac Antoniolli, Leonor da 

Conceição Vicente Corso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON BARDUCO JUNIOR - 

OAB:24167-A/MT

 (...)Posto isso, indefiro o pedido de fls. 1546/1549(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50605 Nr: 2119-96.2012.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hospital e Maternidade São Benedito Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heiddger da 

Silva - Proc. Chefe da Faz. Nacional - OAB:2287-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de que seja INTIMADA a parte autora 

manifestar nos autos no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

arquivamento uma vez que, decorreu o prazo de suspensão do feito 

conforme requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 29718 Nr: 160-27.2011.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G. Bueno - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heiddger da 

Silva - Proc. Chefe da Faz. Nacional - OAB:2287-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de que seja INTIMADA a parte autora 
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manifestar nos autos no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

arquivamento uma vez que, decorreu o prazo de suspensão do feito 

conforme requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 430 Nr: 818-76.1996.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cícero José da Silva, Eliene Cristina Bento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonir Galera Mari - 

OAB:3.007-A/MT, Mariel Marques Oliveira - OAB:6040-MT, Mauro 

Paulo Galera Mari - OAB:3056/MT, Saionara Mari - OAB:5225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de que seja INTIMADA a parte autora 

manifestar nos autos no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

arquivamento uma vez que, decorreu o prazo de suspensão do feito 

conforme requerido.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 9142 Nr: 196-50.2003.811.0044

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Jair Custódio Vieira, Ademir Augusto Santana 

Vieira, Tania Maria Santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hélio Silva Parente, Espólio de Edinaldo Pedro 

Ferreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edir Peter Corrêa Chartier - 

OAB:17303, Maria Leda Cruz Santos e Silva - OAB:95723-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andreia Dela Justina - 

OAB:13133/MT, Homero Amilcar Nedel - OAB:3483/MT, Mauro 

Alexandre Moleiro Pires - OAB:7443, Michel Astrolli Salazar - 

OAB:8832/MT

 Vistos,

Revogo parcialmente o despacho de fl. 2150, com o fim de corrigi-lo e 

complementá-lo, tendo em vista ter incorrido em erro material, causando 

dubiedade.

É que no despacho se fez referência a liberação de alvará "nos termos do 

acordo de fls. 2073".

Na verdade, às fls. 2072/2074 contém uma petição da parte Helio da Silva 

Parente, direcionada ao Relator nos autos da apelação, manifestando no 

sentido de que aguarda homologação da composição judicial para 

proceder aos depósitos a título de pagamento dos valores constantes da 

alínea "a" do contrato.

Portanto, atenho-me aos termos do acordo firmado junto à central de 

conciliação e mediação de 2º grau (fls. 2024/2026) e à sua homologação 

pelo e. Relator às fls. 2076/2078, verso.

Em relação ao pedido de expedição de alvará feito pelo Espólio de Jair 

Custodio Vieira, endereçado primeiramente ao Relator (fls. 2133/2134) e 

em segundo plano endereçado a este Juízo de 1º grau (fls. 2148/2149) 

após o retorno dos autos do 2º grau de jurisdição, verifico que, realmente, 

o depósito no valor de R$125.000,00 constante na parte final da alínea "a" 

do termo de acordo foi depositado pela parte requerida em conta judicial, e 

não diretamente na conta de Camila P. S. Aguiar - ME - CNPJ 

10.415.025/0001-00, conforme deliberado na composição judicial.

Dessa forma, tem total pertinência o pedido de fls. 2148/2149, no sentido 

da liberação por intermédio de alvará judicial em favor da pessoa jurídica 

da pessoa acima indicada.

Quanto ao pedido de Ademir Augusto Santana de Vieira fls. 2108 e 

seguintes, endereçada ao Relator da Apelação, foi indeferido pelo mesmo 

nas fls. 2130.

Portanto, deixo de me manifestar a respeito, cabendo à parte interessada, 

se lhe aprouver, peticionar ou reiterar seu pedido com endereçamento ao 

Juízo singular, conforme deliberado pelo e. Relator às fls. 2105, 

salientando-se que em se tratando de herdeiro incapaz, eventual 

requerimento que venha a ser feito deverá ser, previamente à decisão, 

submetido ao Ministério Público para o necessário Parecer.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 90225 Nr: 2642-98.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

VISTO,

Cuida-se de Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável, c/c 

Partilha de Bens, Guarda, Visitas e Alimentos ajuizada por LUCIANA 

FORESTI, em face de DENILSON KUCZER, devidamente qualificados nos 

autos.

O requerido foi devidamente citado às fls. 55.

Foi realizada audiência de conciliação, conforme fls. 57/58, na qual as 

parte compuseram acordo.

Às fls. 60 a requerente informou que não possui mais interesse no 

presente feito, manifestando desistência da ação, petição que também foi 

assinada pelo requerido.

O Ministério Público se manifestou às fls. 62/63, concordando com a 

extinção da ação sem julgamento do mérito.

É o breve relato. DECIDO.

Diante do pedido de desistência formulado às fls. 60, com expressa 

concordância do requerido, bem como da manifestação favorável ao 

julgamento sem resolução do mérito feita pelo parquet, HOMOLOGO por 

sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, a desistência 

da ação.

 Em consequência, com fulcro no artigo 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO, sem julgamento do mérito, o processo de 

Código nº 90225 – Ação de Reconhecimento e Dissolução de União 

Estável, c/c Partilha de Bens, Guarda, Visitas e Alimentos, ajuizada por 

LUCIANA FORESTI em face de DENILSON KUCZER.

Custas pela parte autora, as quais permanecem suspensas, nos termos 

do artigo 98, §3º do CPC.

Transitada esta em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias, devendo Sra. Gestora observar a CNGC, no que 

concerne às custas processuais.

Intimem-se.

Após, arquivem-se os presentes autos, com as baixas e anotações de 

estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 91401 Nr: 3194-63.2018.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sadraque Mateus Barbosa, Gustavo Junior 

Rodrigues dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Romaria Pereira da Costa - 

OAB:24305/MT

 Código n.º 91401.

DESPACHO

VISTO,

 Inicialmente, verifico que os poderes outorgados pela procuração à 

patrona representante do réu GUSTAVO JUNIOR RODRIGUES DOS 

SANTOS foram cessados por ocasião da sentença (fls. 89). Dessa 

maneira, abra-se vistas ao Defensor Público para que manifeste seu 

interesse recursal, no prazo legal.

Outrossim, diante da certidão de tempestividade (fls. 183), intime-se o 

apelante para, no prazo legal, apresentar as razões recursais.

Com a manifestação, remetam-se os autos à conclusão.

Cumpra-se, expedindo o necessário.
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Paranatinga/MT, 29 de novembro de 2018.

Eviner Valério

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 76170 Nr: 418-27.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Lucia Matias Valadão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT, Rhuan 

Thyego Pinheiro Torres - OAB:393.903SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner de Barros e 

Mascarenhas Barbosa - OAB:13245-A/MT

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de intimar os advogados da 

parte requerente para querendo, apresentar contrarrazões em relação ao 

recurso de apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51146 Nr: 334-65.2013.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Cerrado - Sicredi, Cooperativa de Crédito de Livre 

Admissão de Associados Vale do Cerrado - Sicredi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivonilda Ferreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ariane Tanara Bastos de Lima - 

OAB:7.669-O/MT, Darley da Silva Camargo - OAB:6.526-B/MT, Euder 

Oliveira Ribeiro - OAB:10.271- O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO (sem valor)

Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, bem 

como da Portaria n.º 02/2016-GAB, IMPULSIONO estes autos com a 

finalidade de que seja intimada a parte autora para, no prazo de 10 (dez) 

dias, a efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça para 

cumprimento do mandado ou ofereça meios para o cumprimento, emitindo 

guia para localidade a ser cumprido o mandado.

Em caso de dúvida acerca do local ou região em que deverá ser emitida a 

guia entrar em contato com Oficial de Justiça Atanázio pelo telefone (66) 

999791510.

 Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento 

ORIGINAL, nos termos da CNGC e a guia de recolhimento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 70668 Nr: 1870-09.2016.811.0044

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tiago Silva Lacerda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio Silveira Guimarães 

Júnior - OAB:15.694/MT, Thelma Aparecida Garcia Guimarães - 

OAB:3402-B/MT

 Vistos.

Defiro a cota ministerial de fls. 341.

Proceda-se a retificação do cálculo de pena de fls. 339, nos termos do 

requerido pelo Ministério Público.

Após a elaboração do novo cálculos, dê-se vistas à defesa para 

manifestação e, em seguida, ao Ministério Público.

Após, conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 73150 Nr: 2830-62.2016.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wilson Augusto Lima Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do NCPC, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial, e CONDENO o INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL-INSS à concessão da aposentadoria por tempo de 

contribuição integral ao requerente WILSON AUGUSTO LIMA OLIVEIRA, a 

partir da data do requerimento administrativo (26/01/2016), no valor mensal 

a ser calculado com base na lei de regência, observando-se os 

parâmetros a seguir:NOME DO(A) SEGURADO(A):Wilson Augusto Lima 

OliveiraCADASTRO DE PESSOA FÍSICA (CPF):058.328.808-11DATA DE 

NASCIMENTO:12.04.1964NOME DA MÃE:Nicelia Lima de OliveiraBENEFÍCIO 

CONCEDIDO:Aposentadoria por tempo de contribuiçãoDATA DE INÍCIO DO 

BENEFÍCIO – DIB:26/01/2016DATA DO INÍCIO DO PAGAMENTO – DIP:30 

(trinta) dias após a intimação desta.Os juros de mora deverão incidir a 

partir da citação válida, com base no índice oficial de remuneração básica 

e juros aplicados à caderneta de poupança, nos ditames da regra do art. 

1º-F da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009.À 

correção monetária, aplica-se o INPC até 29/06/09, quando entrou em vigor 

a Lei. nº 11.960/09, a partir de então incidirá a modulação estabelecida 

pelo STF nas ADIs 4425 e 4357 com aplicação da taxa referencial (TR) até 

25/03/2015. Após, passará a ser aplicado o Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).Isento de custas e despesas 

processuais, por se tratar da Fazenda Pública. Condeno a autarquia ré ao 

pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor 

das parcelas vencidas até a data da sentença (STJ, Súmula 

111).Considerando que a presente sentença é ilíquida, fica sujeita ao 

duplo grau de jurisdição. Assim, findo o prazo de recurso voluntário, 

encaminhe-se o processo à Instância Superior, a fim de se proceder ao 

reexame necessário.Com o trânsito em julgado, aguarde-se a 

manifestação das partes pelo prazo de quinze (15) dias, sem a qual, 

determino que sejam os autos remetidos ao ARQUIVO, conforme 

determinado no art. 1.006, da CNGC/MT.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

Comarca de Peixoto de Azevedo

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 81199 Nr: 3210-51.2016.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURICEIA PEREIRA DA SILVA SUNAQUI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A, BANCO ITAU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILIANA BORGES FRANÇA - 

OAB:OAB/MT - 17694

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ RENNÓ LIMA 

GUIMARÃES DE ANDRADE - OAB:78.069-M,G, BERNARDO RODRIGUES 

DE OLIVEIRA CASTRO - OAB:14992-A, BREINER RICARDO DINIZ 

RESENDE MACHADO - OAB:84.400-MG

 Processo nº 3210-51.2016.8.11.0023

Código nº 81199

D E C I S Ã O

Considerando as manifestações públicas e notórias da advogada Emiliana 

Borges França – OAB/MT 17694/O frente a este Magistrado, inclusive com 

procedimento e investigação criminal por supostos crimes de falsidade 

ideológica, denunciação caluniosa, difamação, a fim de evitar futuras 

alegações de nulidade processual nos autos em que a causídica milita 

necessária a remessa à Juíza Substituta para análise das decisões já 

proferidas e atos processuais futuros evitando prejuízo aos clientes e 

partes envolvidas nos feitos.

Declaro-me por suspeito para atuar neste feito, por ser vítima de 

acusações da referida advogada, fazendo-o com arrimo no art. 145, do 
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CPC.

Cadastre-se a Dra. Suelen Barizon – Juíza de Direito da Comarca de 

Matupá/MT como Substituta Legal, devendo os autos ser encaminhados à 

mesma para prolação de despacho/decisão/sentença (art. 50, “caput”, do 

COJE).

Cumpra-se.

Peixoto de Azevedo/MT, 29 de novembro de 2018.

Evandro Juarez Rodrigues,

Juiz de Direito.

Comarca de Pontes e Lacerda

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL 13/2018 - Torna público, ainda, que a prova se realizará no dia 

09/12/2018 (domingo), às 08h, na Escola Estadual São José, localizada na 

Rua Terezinha Coura Garbim, nº 1545, Bairro São José, nesta cidade.

* O Edital n° 13/2018 completo, encontra-se no Caderno de Anexos do 

Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002735-40.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

HDI SEGUROS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS CIBISCHINI DO AMARAL VASCONCELLOS OAB - PR16440 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MADELECO MADEIRAS EIRELI - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1002735-40.2018.8.11.0013. 

REQUERENTE: HDI SEGUROS S.A. REQUERIDO: MADELECO MADEIRAS 

EIRELI - EPP Redesigno para o dia 31/01/2019 às 17hs. Intimem-se. Pontes 

e Lacerda/MT, 30 de novembro de 2018. Leonardo de Araujo Costa Tumiati 

Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 122736 Nr: 4748-97.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Martins de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tokio Marine Brasil Seguradora S/A, Luiz 

Laraya

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAIR BUENO LANZARIN - 

OAB:8029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fagner da Silva Botof - 

OAB:12903/MT, Renato Chagas Correia da Silva - OAB:8.184-A

 Intime-se as partes para que digam sobre os esclarecimentos do perito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 128446 Nr: 7396-50.2016.811.0013

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wanderson Dihey Frederico da Silva, HMF, Janaina 

Lutes Magalhães, EMF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de José Frederico de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aline França da Silva Santos - 

OAB:MT18306OB, Waldeci Leles Martins - OAB:4840-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: STELLA MARIA LOPES 

MUGARTE - OAB:18018/B

 Suspendo o feito por 120 dias, conforme o requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 118892 Nr: 3169-17.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZENIL CATARINA SORUBI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o autor. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 12794 Nr: 187-21.2002.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Martins Faria Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Miguel José de Morais, Lenir Maria de Assis 

Morais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elton Queiroz de Freitas. - 

OAB:OAB/MT 8478-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Waldeci Leles Martins - 

OAB:4840-B/MT

 Intimem-se as partes. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 126736 Nr: 6612-73.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  A ç ã o  d e  C u m p r i m e n t o - > P r o c e d i m e n t o s 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivanir Comin, Maria Aparecida Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Delvan de Assis Lara, Rosineia Maia Ezequiel 

Lara

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO SOUZA QUEIROZ - 

OAB:7948, Maíra Gaspar Santos - OAB:21014/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Determino a suspensão do feito pelo prazo de 1 ano, nos termos do art. 

921 do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 96830 Nr: 724-60.2015.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Ilza Batista de Prado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do pagamento informado pelo exequente, ou seja, alcançado o 

mérito, julgo extinto o feito pelo pagamento nos moldes do art. 924, II, do 

NCPC.

 Arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 96838 Nr: 727-15.2015.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILZA NEPAMUCENO DE BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do pagamento informado pelo exequente, ou seja, alcançado o 

mérito, julgo extinto o feito pelo pagamento nos moldes do art. 924, II, do 

NCPC.

 Arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 116208 Nr: 2255-50.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO ALVES DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A, PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA - OAB:20236/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do pagamento informado pelo exequente, ou seja, alcançado o 

mérito, julgo extinto o feito pelo pagamento nos moldes do art. 924, II, do 

NCPC.

 Arquive-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 161069 Nr: 915-03.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivone Raimunda de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CUIABÁ SUPERMERCADO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR ANTONIO DO PRADO 

JUNIOR - OAB:10709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO HENRIQUE MOREIRA 

ROMAN - OAB:18876/O

 POSTO ISTO, diante da doutrina e da jurisprudência apresentada, e com 

fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil c/c art. 6º da Lei nº. 

9.099/95, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial.Condeno o autor ao 

pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, 

suspensa a cobrança por cinco anos, ante o deferimento da gratuidade 

judicial.Transitada em julgado, arquive-se.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 140402 Nr: 3878-18.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário (art. 275 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Luana Mendes Aguiar

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tokio Marine Brasil Seguradora S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAIR BUENO LANZARIN - 

OAB:8029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez. - 

OAB:8506-A

 Vistos.

I – Recebo os Embargos de Declaração para analisar os pontos 

considerados omissos, contraditórios e/ou obscuros pela parte 

embargante.

Os Embargos de Declaração nada mais são do que um recurso destinado 

a pedir ao Juiz ou Juízes prolatores de decisões, de sentenças ou de 

acórdãos que esclareçam obscuridade, dúvida, elimine contradição ou 

supram omissão existente no julgado. O pressuposto de admissibilidade 

dessa espécie de recurso é a existência de obscuridade ou contradição 

na sentença ou no acórdão, ou omissão de algum ponto sobre que devia 

pronunciar-se o juiz ou tribunal.

Nessa seara, verifico que os Embargos de Declaração não merecem ser 

acolhidos.

Isso porque, apesar do alegado, a decisão está clara quanto ao conteúdo 

e ainda quanto aos efeitos que dela surgirá.

II – Posto isto não ACOLHO os Embargos Declaratórios.

 III – Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 107668 Nr: 5273-16.2015.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IOLANDA COSTA LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o autor. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 139890 Nr: 3644-36.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ FERNANDO LIMA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:12410

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Determino a suspensão do feito por 1 ano, nos termos do art. 921, III do 

CPC.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 118148 Nr: 2912-89.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIANE GONÇALVES DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tokio Marine Brasil Seguradora S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hilman Moura Vargas - 

OAB:19516-A (MT)

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Correa da 

Silva - OAB:8184-A

 Julgo extinto o feito diante do abandono da causa, nos ermos do art. 485, 

III do NCPC.

Arquivem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 165087 Nr: 2734-72.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ferragens Ribeiro Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULISTA BUSINESS COMERCIO, 

IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS ELÉTRICOS S/A., FUNDO 

DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS DA INDUSTRIA EXODUS 

INSTITUCIONAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR ANTONIO DO PRADO 

JUNIOR - OAB:10709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGERIO LOVIZETTO 

GONÇALVES LEITE - OAB:315768

 Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, na forma do art. 487, I, 

do CPC, confirmando a tutela antecipada, para declara a inexigibilidade dos 

protestos realizados.Condeno os requeridos ao pagamento solidário de 

danos morais ao autor na quantia de R$ 10.000,00 (dez mil) reais.Condeno 

ainda os requeridos, solidariamente, ao pagamento das custas e 

despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios que fixo 

em 10% do valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código 

de Processo Civil.P. R. I. C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 105060 Nr: 4167-19.2015.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUYRACI DA CONCEIÇÃO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tokio Marine Brasil Seguradora S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILMAN MOURA VARGAS - 

OAB:188443, Robervelte Braga Francisco - OAB:8834/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fagner da Silva Botof - 

OAB:12903/MT

 Intime-se o réu para cumprimento de sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 103000 Nr: 3345-30.2015.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELZIRA MARIA SATIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do pagamento informado pelo exequente, ou seja, alcançado o 

mérito, julgo extinto o feito pelo pagamento nos moldes do art. 924, II, do 

NCPC.

 Arquive-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 134766 Nr: 1349-26.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSIMAR FREITAS DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tokio Marine Brasil Seguradora S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAIR BUENO LANZARIN - 

OAB:8029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fagner da Silva Botof - 

OAB:12903/MT, Renato Chagas Correa da Silva - OAB:8184-A

 Vistos.

I – Recebo os Embargos de Declaração para analisar os pontos 

considerados omissos, contraditórios e/ou obscuros pela parte 

embargante.

Os Embargos de Declaração nada mais são do que um recurso destinado 

a pedir ao Juiz ou Juízes prolatores de decisões, de sentenças ou de 

acórdãos que esclareçam obscuridade, dúvida, elimine contradição ou 

supram omissão existente no julgado. O pressuposto de admissibilidade 

dessa espécie de recurso é a existência de obscuridade ou contradição 

na sentença ou no acórdão, ou omissão de algum ponto sobre que devia 

pronunciar-se o juiz ou tribunal.

Nessa seara, verifico que os Embargos de Declaração não merecem ser 

acolhidos.

Isso porque, apesar do alegado, a decisão está clara quanto ao conteúdo 

e ainda quanto aos efeitos que dela surgirá.

II – Posto isto não ACOLHO os Embargos Declaratórios.

 III – Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 118984 Nr: 3199-52.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUGUSTA MARIA DE ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o autor. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 130610 Nr: 8414-09.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HENRIQUE MARCIO TAVARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Katya Regina Novak de Moura - 

OAB:15989/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez - 

OAB:OAB/MT8506-A

 Julgo extinto o feito, nos termos do art. 924, II do NCPC.

 Arquive-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 95795 Nr: 256-96.2015.811.0013

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Amalu Alves Mariano Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alan Vitor Braga

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO CESAR 

VASCONCELLOS MOREIRA - OAB:8719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alan Vitor Braga - 

OAB:8443/MT

 Julgo extinto o feito, nos termos do art. 924, III do NCPC.

Arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 97722 Nr: 1105-68.2015.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elis Regina de Souza Lima da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do pagamento informado pelo exequente, ou seja, alcançado o 

mérito, julgo extinto o feito pelo pagamento nos moldes do art. 924, II, do 

NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 113094 Nr: 1258-67.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIANO GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o autor. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 109141 Nr: 5835-25.2015.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANUZZA RODRIGUES MARCAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Rogério de Souza e Silva 

- OAB:20236/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido retro.

Nada sendo requerido, arquive-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 156465 Nr: 11031-05.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário (art. 275 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 
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INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: LEONARDO PEREIRA DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERVELTE BRAGA 

FRANCISCO - OAB:8834

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:OAB/MT 8506-A

 Vistos.

 Insta salientar que, em análise aos autos, verifica-se que há ação idêntica 

distribuída na 2ª Vara deste Juízo, sob código n. 154443.

Em razão de tais fatos, impõe-se a aplicação do disposto no art. 485, V, 

do Código de Processo Civil, abaixo transcrito, in verbis:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa 

julgada;

(...)

§ 3º O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI 

e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o 

trânsito em julgado.”

Posto isso, julgo extinto o feito, sem resolução do mérito, o que faço com 

fulcro assente no artigo 485, V, do Código de Processo Civil.

 Sem custas.

P. R. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 163969 Nr: 2145-80.2018.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Marcelo Rodrigues de Freitas, SILVANA 

SOUZA FREITAS GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR GARRASTAZU GOMES 

FERREIRA - OAB:14877

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de sobrestamento pelo prazo de um ano, na forma do art. 

313, §4º, do Código de Processo Civil.

Intime-se. Cumpra-se.

Aguarde-se em arquivo provisório.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 151727 Nr: 8766-30.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geraldo Nunes da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERVELTE BRAGA 

FRANCISCO - OAB:8834

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:OAB/MT 12.903, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 8.184-A

 Vistos.

Conheço dos embargos de declaração, uma vez que são tempestivos.

Os Embargos de Declaração nada mais são do que um recurso destinado 

a pedir ao Juiz ou Juízes prolatores de decisões, de sentenças ou de 

acórdãos que esclareçam obscuridade, dúvida, elimine contradição ou 

supram omissão existente no julgado. O pressuposto de admissibilidade 

dessa espécie de recurso é a existência de obscuridade ou contradição 

na sentença ou no acórdão, ou omissão de algum ponto sobre que devia 

pronunciar-se o juiz ou tribunal.

Nessa seara, verifico que os Embargos de Declaração merecem ser 

acolhidos.

Posto isto ACOLHO os Embargos Declaratórios para determinar o 

pagamento dos honorários periciais pelo Estado de Mato Grosso, ante a 

gratuidade deferida.

 Expeça-se o necessário.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 117029 Nr: 2571-63.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Bento Ferraz Pacheco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido retro.

Suspenda-se pelo prazo de trinta dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 101741 Nr: 2824-85.2015.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Heliene Antonia de Araujo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do pagamento efetuado, julgo extinto o processo, com resolução 

de mérito, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Arquive-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 117121 Nr: 2601-98.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO JOSÉ DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL NEVACK RIBEIRO - 

OAB:310498

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do pagamento efetuado, julgo extinto o processo, com resolução 

de mérito, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Arquive-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 134849 Nr: 1377-91.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DURCELINO JOSE DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIS DE ALMEIDA 

AVELAR - OAB:9721

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do pagamento efetuado, julgo extinto o processo, com resolução 

de mérito, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Arquive-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 110073 Nr: 76-46.2016.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ricardo Cosme Silva dos Santos e outros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVARO CAMPOS 

DAS NEVES RIBEIRO - OAB:15445/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Indefiro o pedido retro, vez que já realizado anteriormente e restou 

infrutífero.
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Ao exequente para que indique bens à penhora ou promova a insolvência 

civil (art. 748 da Lei n. 5.869/73)/decretação de falência (art. 94 da Lei n. 

11.101/01).

Fica ciente desde já que este juízo não diligenciará na busca de bens, haja 

vista que compete ao próprio exequente e que a não indicação ensejará a 

suspensão do processo nos termos do art. 921, III, do CPC/art. 40 da LEF.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 168823 Nr: 4479-87.2018.811.0013

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE LADISLAU MEDEIROS , Ana Laura Leal 

Medeiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Este Juízo - Pontes e Lacerda/MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAX DELIS DE QUEIROZ - 

OAB:16802

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Diante da desistência do pedido, julgo extinto o feito, sem resolução do 

mérito, o que faço com fulcro assente no artigo 485, inciso VIII, do Código 

de Processo Civil, condenando o autor ao pagamento das custas e 

despesas processuais.

 P. R. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 167441 Nr: 3838-02.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO DOS SANTOS GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do 

art. 487, I, do Código de Processo Civil, resolvendo o mérito e encerrando 

a fase de conhecimento para condenar o réu à conceder à autora o 

benefício da aposentadoria rural por idade, na base de um salário mínimo 

mensal, retroagindo a data da citação, ou da data do requerimento 

administrativo pela autarquia, o que se deu primeiro. Referido benefício 

deverá ser acrescido de atualização, remuneração do capital e 

compensação da mora através dos índices oficiais de remuneração 

básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 

1º-F da Lei 9.494/97, com a redação da Lei 11.960/2009, a partir da 

citação válida (Súmula 204, STJ), devendo ser observado para tanto o 

Manual de Cálculo da Justiça Federal.Condenar o réu a pagar os 

honorários de sucumbência ao patrono do autor que fixo em 10% sobre o 

valor do débito, observando-se o entendimento da Súmula 111 do STJ, de 

que os honorários somente incidem sobre as parcelas vencidas até a 

prolação da sentença.Injustificado o reexame necessário, face ao valor da 

condenação e os demais consectários não excederem o montante 

estipulado pelo art. 496, § 3º do CPC.Transitado em julgado, proceda-se o 

arquivamento do feito com as cautelas de estilo.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 108369 Nr: 5529-56.2015.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BEATRIZ ARRUDA BANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do pagamento efetuado, julgo extinto o processo, com resolução 

de mérito, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Arquive-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 129233 Nr: 7797-49.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ZENEIDE CORDEIRO OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto em face do INSS.

Citado o executado se manifestou.

Apresentado cálculos pelo contador, as partes concordaram. (Ref: 102 e 

Ref: 103)

É o relatório. Decido.

Em virtude da concordância do requerido, HOMOLOGO os cálculos de Ref: 

95, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, ‘a’, do Código de 

Processo Civil, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Transitado em julgado, expeça-se RPV em favor do requerido.

Após, nada mais sendo requerido, arquive-se.

P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 147064 Nr: 6613-24.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário com pedido de tutela antecipada (art. 273 

do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MURILO BRANDOLFO PEREIRA DE MELO, UEMERSON 

PEREIRA DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, Fazenda Pública do Municipio de Pontes e Lacerda - MT, Mais 

Saude Brasil LTDA-EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAMUEL RIBEIRO 

MAZURECHEN - OAB:4461

 Não obstante a incompetência deste Juízo, em consagração ao princípio 

da translatio iudicii (art.64, §4º do CPC - Salvo decisão judicial em sentido 

contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo 

incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo 

competente.) mantenho os efeitos da liminar outrora deferida e determino, 

ainda, a substituição da empresa conforme requerido pela Douta 

Defensoria Pública, que deverá dar prosseguimento imediato ao serviço de 

home care, prestando contas em 30 dias.ISSO POSTO,Declino de 

competência para o Douto Juízo da 2ª Vara desta Coamrca, com 

competência para as causas do Juizado da Infância e da 

Juventude.Cumpra-se, com urgência.Ciência ao MP e Defensoria Pública.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 147064 Nr: 6613-24.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário com pedido de tutela antecipada (art. 273 

do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MURILO BRANDOLFO PEREIRA DE MELO, UEMERSON 

PEREIRA DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, Fazenda Pública do Municipio de Pontes e Lacerda - MT, Mais 

Saude Brasil LTDA-EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAMUEL RIBEIRO 

MAZURECHEN - OAB:4461

 Após a vinculação, expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 147064 Nr: 6613-24.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário com pedido de tutela antecipada (art. 273 

do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR
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 PARTE AUTORA: MURILO BRANDOLFO PEREIRA DE MELO, UEMERSON 

PEREIRA DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, Fazenda Pública do Municipio de Pontes e Lacerda - MT, Mais 

Saude Brasil LTDA-EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAMUEL RIBEIRO 

MAZURECHEN - OAB:4461

 Vistas à Defensoria Pública, com urgência, para que apresente os 

valores necessários para o cumprimento da liminar em face do Estado, 

fornecendo os CNPJs para tentativa de bloqueio.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 147064 Nr: 6613-24.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário com pedido de tutela antecipada (art. 273 

do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MURILO BRANDOLFO PEREIRA DE MELO, UEMERSON 

PEREIRA DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, Fazenda Pública do Municipio de Pontes e Lacerda - MT, Mais 

Saude Brasil LTDA-EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAMUEL RIBEIRO 

MAZURECHEN - OAB:4461

 Defiro o requerido.

Aguarde-se por 03 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 151729 Nr: 8768-97.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário (art. 275 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: JESSICA SANTOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERVELTE BRAGA 

FRANCISCO - OAB:8834

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez - 

OAB:MT 8506-A

 Vistos.

Da análise dos autos verifico que a decisão de Ref: 67 foi lançada 

equivocadamente, motivo pelo qual a revogo.

Nada mais sendo requerido, arquive-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 151928 Nr: 8843-39.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário (art. 275 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Waldeci Leles Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo Correa de Freitas, Sebastião Nunes de 

Freitas, Marcelo Correa Ramos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Waldeci Leles Martins - 

OAB:4840-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alan Vitor Braga - 

OAB:8443/MT, Marcelo Machado de Oliveira - OAB:OAB/MT 

11.048-B, WANESSA MORAIS SANTOS - OAB:19453/O

 Vistos.

I – Recebo os Embargos de Declaração para analisar os pontos 

considerados omissos, contraditórios e/ou obscuros pela parte 

embargante.

Os Embargos de Declaração nada mais são do que um recurso destinado 

a pedir ao Juiz ou Juízes prolatores de decisões, de sentenças ou de 

acórdãos que esclareçam obscuridade, dúvida, elimine contradição ou 

supram omissão existente no julgado. O pressuposto de admissibilidade 

dessa espécie de recurso é a existência de obscuridade ou contradição 

na sentença ou no acórdão, ou omissão de algum ponto sobre que devia 

pronunciar-se o juiz ou tribunal.

Nessa seara, verifico que os Embargos de Declaração não merecem ser 

acolhidos.

Isso porque, apesar do alegado, a decisão está clara quanto ao conteúdo 

e ainda quanto aos efeitos que dela surgirá.

II – Posto isto não ACOLHO os Embargos Declaratórios.

 III – Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 122005 Nr: 4499-49.2016.811.0013

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO MIGUEL VELASCO POCHE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO LUIS CHAPELETTI, ROSEMEIRE 

APARECIDA PREARO CHAPELETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAX DELIS DE QUEIROZ - 

OAB:16802

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Designo audiência de Instrução e Julgamento para o dia 06.02.2019, às 

15h00, primeiro horário livre em pauta.

Querendo as partes a intimação de outras testemunhas, devem depositar 

o rol, precisando-lhes o nome, profissão, residência e o local de trabalho, 

em até 10 (dez) dias antes da audiência, devendo ainda trazê-las 

independentemente de intimação, ressalvado, neste último caso, quando 

arroladas pela Defensoria Pública e pelo Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 124109 Nr: 5439-14.2016.811.0013

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO PEREIRA DE ALCANTARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELENICE DE LANA MARTINS DE ALCANTARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARLES DIAS SILVA - OAB:15764

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Uemerfon Alves Ferreira - 

OAB:

 Vistos.

 A parte interessada foi intimada para dar prosseguimento no feito, porém, 

deixou transcorrer in albis o prazo estabelecido o que ocasiona a extinção 

do feito sem resolução do mérito.

Posto isso, julgo extinto o feito, sem resolução do mérito, o que faço com 

fulcro assente no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, 

condenando o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, 

salvo se beneficiário da gratuidade judicial, caso em que estará suspensa 

a cobrança.

 P. R. I.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 166439 Nr: 3381-67.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cícero Soares da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIXA SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAÍRA GASPAR SANTOS - 

OAB:21014/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:OAB/MT 11.660

 Vistos.

 Designo audiência de Instrução e Julgamento para o dia 06.02.2019, às 

14h00, primeiro horário livre em pauta.

Querendo as partes a intimação de outras testemunhas, devem depositar 

o rol, precisando-lhes o nome, profissão, residência e o local de trabalho, 

em até 10 (dez) dias antes da audiência, devendo ainda trazê-las 

independentemente de intimação, ressalvado, neste último caso, quando 

arroladas pela Defensoria Pública e pelo Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 138570 Nr: 3089-19.2017.811.0013
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 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário com pedido de tutela antecipada (art. 273 

do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Gesimar Pereira de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leontina do Pinho Campana, Roberto Carlos 

Campana, Márcia Aparecida Campana Severino, Carlos Alberto Campana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA BARBIERI CARNEIRO - 

OAB:13705

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO HENRIQUE DI FIORE 

PIOVANI - OAB:167079

 Suspendo o feito por 90 dias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 108240 Nr: 5491-44.2015.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALVINO RODRIGUES JUSTINIANO,

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIS DE ALMEIDA 

AVELAR - OAB:9721

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimem-se as partes. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 102602 Nr: 3209-33.2015.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geli Maria de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimem-se as partes. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 130737 Nr: 8459-13.2016.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL GAZIN 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANA LUIZA DE ASSIS PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Roberto Romão - 

OAB:209551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Desde já, deixo consignado que, em virtude do volume de execuções que 

tramitam nesta vara e considerando o seu atual quadro funcional, e ainda 

mais, corroborado com os efeitos práticos do artigo 828 do CPC, aplicado 

analogicamente, não será deferida a expedição de ofícios com o objetivo 

de se encontrar bens a serem penhorados, cuja obrigação legal compete 

à própria exequente, que pode, inclusive, se valer do permissivo 

processual contido no artigo 828 do CPC.

 Relevante ressaltar ainda que a expedição de ofícios com este objetivo 

somente é viável em situações excepcionais, quando o credor já esgotou 

todos os meios ao seu alcance (STJ AgRg no Ag 757.952/RS), o que, não 

se afigura no presente caso.

Isso posto, indefiro o pedido retro.

Intimem-se para dar andamento ao feito no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 98432 Nr: 1410-52.2015.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO DEL RIGO FILHO, INES MOTTA 

TABORDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 O pedido de busca via RENAJUD deve ser indeferido, vez que o 

RENAJUD é uma ferramenta de bloqueio e não de buscas, devendo ser 

indicado o veículo para então ser usado a ferramenta.

 A busca de veículos pode ser feita pela própria parte via DETRAN-MT, 

portanto, faz-se DESNECESSÁRIA a intervenção do Poder Judiciário. Isto 

é, faltaa NECESSIDADE da intervenção do judiciário nesta questão.

 Tendo em vista a falta de necessidade, indefiro o pedido buscas via 

RENAJUD.

Intime-se o autor para que indique bens passíveis de penhora em 5 dias.

Em caso de inercia suspendo o feito por 1 ano, nos moldes do art. 921 do 

CPC.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 115997 Nr: 2200-02.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILMAR DE ARAUJO MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Unimed Cuiabá - Cooperativa de Trabalhos 

Médicos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANNA LORENZO NIECE - 

OAB:43589

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ JOÃO VITALIANO 

COELHO - OAB:

 Expeça-se alvará.

Cumpra-se ref.102

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 134260 Nr: 1039-20.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO VICTOR DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Brasil Telecom S/A (OI)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edison Oliveira de Souza 

Junior - OAB:18255/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:OAB-MT 13245-A

 Intime-se o autor. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 146940 Nr: 6554-36.2017.811.0013

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Noroeste 

de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eduardo de Oliveira Palmeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁLVARO ADALBERTO MACIEL 

CARNEIRO - OAB:8697

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o autor. Cumpra-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 49302 Nr: 5510-60.2009.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Guaiapo Eletrodomésticos LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103873/12/2018 Página 677 de 948



Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): GUAIAPO ELETRODOMÉSTICOS LTDA., 

CNPJ: 00963257000300. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAR O EXECUTADO PARA CONTRARRAZOAR O 

RECURSO DE APELAÇÃO JUNTADO AOS AUTOS

Despacho/Decisão: Ao apelado para contrarrazões.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Leonice Silva Ferreira, 

digitei.

Pontes e Lacerda, 28 de novembro de 2018

Leonardo de Araujo Costa Tumiati Juiz de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 113073 Nr: 1244-83.2016.811.0013

 AÇÃO: Alimentos - Provisionais->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALdSFS, ECFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EHDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO BOSQUESI - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ELIEZER HERMENEGILDO DE SOUSA. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO do(a) Requerido(a) acima indicada(s) e 

qualificada(s), para pagamento do valor do débito fixado na sentença no 

prazo de 15 (quinze) dias, sendo que se não for efetuado em tal prazo, 

incidirá multa de 10% ( dez por cento) sobre o valor da condenação. Valor 

do Débito: 646,52 (Seiscentos e quarenta e seis reais e cinquenta e dois 

centavos)

Resumo da Inicial: ELLEN CRISTINA FELES SOUZA menor impúbere 

nascida no dia 25/0/2007, representadas por sua genitora, a Sr.ª ANA 

LUCIA DA SILVA FELES, brasileira, solteira, inscrita na Cédula de 

Identidade RG nº 268613-8 SSP/MT e CPF nº 987.313.771-04, residente e 

domiciliada à Rua Espirito Santo, n.º 249, Bairro Vila Guaporé, em Pontes e 

Lacerda/MT, com o telefone n.º (65) 9920-1008, por meio da DEFENSORIA 

PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, presentada pelo Defensor 

Público abaixo assinado, vem(vêm), respeitosamente, perante Vossa 

Excelência, propor a presente AÇÃO DE ALIMENTOS C/C PEDIDO DE 

ALIMENTOS PROVISÓRIOS em face de ELIEZER HERMENEGILDO DE 

SOUSA, brasileiro, solteiro, RG e CPF são desconhecidos, residente e 

domiciliado à Fazenda Imburama, Gleba Sararé, Sentido Santa Elina, em 

Pontes e Lacerda/MT, pelos motivos fáticos e jurídicos a seguir expostos: 

1. DA CAUSA DE PEDIR: O(a/s) requerente(s) é(são) filho(a/s) do 

requerido(a), consoante demonstra(m) a(s) cópia(s) da(s) certidão(ões) 

de nascimento anexa(s).

Despacho/Decisão: Vistos.Defiro o pedido retro.Intime-se por Edital com 

prazo de vinte dias.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Leonice Silva Ferreira, 

digitei.

Pontes e Lacerda, 27 de novembro de 2018

Leonardo de Araujo Costa Tumiati Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 151521 Nr: 8663-23.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário com pedido de tutela antecipada (art. 273 

do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: SERVIÇO DE AJUDA MÚTUA (SAM)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA OLIVIA DE ALMEIDA 

CERQUEIRA - OAB:16095

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

I – RELATÓRIO

SERVIÇO DE AJUDA MÚTUA (S.A.M.) ajuizou Ação de Obrigação de Fazer 

em face do MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - MT, ambos qualificados 

nos autos, aduzindo que:

“A autora é uma associação civil sem fins lucrativos de interesse social, 

que foi constituída na data de 26 e fevereiro de 1989, com objetivo de 

promover o bem estar do ser humano como um todo, seja físico, 

emocional, mental, social e espiritual, conforme consta do seu Estatuto 

Social, devidamente registrado no 1º Serviço Notarial e Registral desta 

comarca de Pontes e Lacerda, na data de 29 de agosto de 1989. Para 

consecução de seu objetivo social, conforme regimentos estatutários, 

Autora pode, entre outras atividades, “Estabelecer e dirigir Institutos 

educacionais e de assistência social, escolas, orfanatos, hospitais, casas 

de internação para recuperação de viciados etc.”. Em 12 de outubro de 

1989, foi agraciada com a doação de dois lotes de terrenos urbanos pelo 

Município de Pontes e Lacerda, para viabilizar a implantação das 

estruturas físicas necessárias ao desenvolvimento de suas atividades 

sociais. Os documentos em anexo dão conta de que a referida Lei 

Municipal, cumpriu todos os requisitos necessários para garantir sua 

eficácia, observando rigorosamente a legislação infraconstitucional e 

constitucional. Com efeito, naquela ocasião o Serviço de Ajuda Mútua, 

recentemente constituído, estava em processo de aquisição de forma 

onerosa de vários terrenos que se avizinhavam aos dois terrenos 

descritos na Lei 171/89, na mesma quadra, com objetivo de instalar ali as 

estruturas físicas de seu projeto social. Assim, após uma avaliação das 

condições apresentadas, bem como dos objetivos claramente manifestos 

pelo Serviço de Ajuda Mutua em total consonância com as necessidades 

da sociedade de Pontes e Lacerda então apresentadas naquela época, foi 

elaborada por iniciativa do então chefe do poder executivo municipal a Lei 

nº 171/89, que após regular apreciação, foi prontamente aprovada pela 

Câmara Municipal”.

Aduz ainda que:

“A referida Lei, devidamente aprovada pela Câmara Municipal e 

promulgada pelo Chefe do poder executivo municipal, torna os referidos 

imóveis de propriedade do município desafetados da condição de 

inalienabilidade e autoriza a sua doação por escritura pública, 

estabelecendo como encargos, a serem cumpridos pela Donatária, a 

obrigatoriedade de dar inicio às obras de construção das estruturas 

físicas do projeto social então apresentado no prazo de 02 (dois) anos, 

bem como dar inicio em suas atividades no prazo máximo de 01 (um) ano 

após o inicio da construção, ainda que parcialmente. Assim, já no inicio do 

ano de 1990, o S.A.M., passou a administrar e dirigir o educandário de 

ensino fundamental e médio em consorcio com outras entidades 

associativa, denominado de (Instituto Educacional Shalom), conforme se 

verifica pelo Estatuto Social da Fundação Evangélica Educacional, em 

anexo. Ainda no ano de 1990, por volta do mês de agosto, o Serviço de 

Ajuda Mutua deu inicio às construções das estruturas físicas onde 

funcionaria o educandário objeto do projeto social beneficiado pela Lei 

Municipal 171/89. Com efeito, nesta ocasião foi realizada uma solenidade 

para o lançamento da pedra fundamental, que contou com a participação 

de várias autoridades municipais e estaduais, como o Sr. Dauri Alves 

Mariano, então prefeito municipal, vários vereadores e representantes do 

governo estadual, bem como autoridades do judiciário e ministério público 

estadual. Ainda no ano de 1990, mais precisamente em novembro de 

1990, o Serviço de Ajuda Mútua, incorporou e assumiu definitivamente a 

estrutura jurídica, bem como todo o patrimônio móvel do (Instituto 

Educacional Shalom), conforme se observa pelos termos dispostos no 

Estatuto Social da Fundação Evangélica Educacional”.

Narra que:

“No mês de Fevereiro de 1991 o Instituto Educacional Shalom já passou a 

funcionar na estrutura física construída pela Autora nos lotes doados pelo 

Município, administrado exclusivamente pelo S.A.M. que passou a ser a 

única mantenedora do educandário. Assim, o Instituto Educacional Shalom 

funcionou sob a manutenção, administração e direção do S.A.M., até 

janeiro de 2016, isto é, por 25 anos, prestando relevantes serviços à 

sociedade, não só proporcionando educação curricular, mas promovendo 

o bem estar social, contribuindo para formação de muitos cidadãos, 

gerando emprego e renda para muitas famílias, em fim, cumprindo 

rigorosamente com os objetivos sociais traçados desde a constituição do 

S.A.M. Vale lembrar, que ao longo desses mais de 25 anos de atividade, o 

Instituto Educacional Shalom, sempre foi mantido pela Autora e manteve 

com recursos próprios, sendo que nunca recebeu qualquer incentivo 

financeiro, por parte do Município, Estado ou de qualquer outro Ente 

Público. Ao longo desses anos a Entidade passou por várias crises 

financeiras, mas conseguiu permanecer em franca atividade. Entretanto, 

após mais de 25 anos de atuação, a manutenção do Instituto Educacional 

Shalom se tornou totalmente insustentável, obrigando a entidade a fechar 

suas portas, sob pena de não conseguir pagar as dividas contraídas em 
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razão da atividade desenvolvida ao longo desses anos. Assim, em 

fevereiro de 2016 O Serviço de Ajuda Mútua, encerrou as atividades do 

Instituto Educacional Shalom, com o fim de estancar o crescente passivo 

financeiro, trabalhista e previdenciário que se acumulava, a despeito de 

todos os esforços da instituição. Com o fechamento da Instituição ficaram 

as dividas com fornecedores, com a previdência e com seus 

trabalhadores, que ajuizaram as competentes ações para reivindicar o 

recebimento de seus créditos. Sem qualquer recurso financeiro para arcar 

com suas dividas, sobretudo aquelas decorrentes das ações trabalhistas 

que começavam a ser ajuizadas, a diretoria do Serviço de Ajuda Mútua 

procedeu ao levantamento do patrimônio imobilizado, com objetivo de se 

valer do mesmo para fazer frente aos referidos débitos”.

 Por fim narra que:

“Entretanto, para sua surpresa constatou que, a propriedade dos Imóveis 

descritos na Lei 171/89, não havia sido transferida da forma como 

preconizada pela referida Lei, isto é, por escritura pública de doação. 

Portanto, ainda no ano de 2016 a diretoria da Instituição procurou o chefe 

do poder executivo municipal, comunicando a situação e solicitando que o 

mesmo realizasse o referido ato translativo por meio de escritura pública 

de doação e assim regularizasse a situação fática posta a mais de 25 

vinte e cinco anos.

 Contudo, apesar da boa vontade manifesta pelo então Prefeito municipal, 

este procedimento não foi realizado naquele ano, pois segundo a 

assessoria jurídica do município a lei eleitoral obstava a realização de 

qualquer tipo de doação de bens públicos durante o ano eleitoral, 

lembrando que naquele ano seriam realizadas as eleições municipais. 

Desta feita, a Autora foi obrigada a aguardar o ano seguinte (2017), para 

que esta solicitação fosse feita à nova administração municipal, o que foi 

prontamente realizado, conforme se observa pelo ofício em anexo; Maior 

surpresa a requerente teve ao receber por parte do executivo municipal a 

negativa de realizar a transferência do imóvel, restando apenas a mera 

alegação de que o município não tem interesse na doação. Ocorre, que a 

Instituição, hoje possui apenas três terrenos que são oriundos de 

aquisição onerosa, que se avizinham dos terrenos descritos na Lei 

171/89, na mesma quadra, formando um imóvel só. Ocorre ainda, que a 

construção predial onde funcionava o Instituto Educacional Shalom se 

encontra cravada parte sobre os terrenos de aquisição onerosa e parte 

sobre os terrenos descritos na Lei 171/89”.

Juntou os documentos que entendeu necessário.

Deu à causa o valor de R$ 1.000,00.

Requereu a citação do requerido e ao final a procedência dos pedidos 

iniciais.

Recebida a inicial, foi determinada a citação do requerido, sendo que 

apresentou contestação. (Ref: 09)

Impugnação em Ref: 14.

Designado audiência, foi determinado a suspensão do processo para 

tentativa de acordo pelas partes, sendo que restou infrutífero. (Ref: 37)

Alegações finais pelas partes em Ref: 53 e Ref: 55.

Parecer ministerial em Ref: 61.

Relatei. Decido.

II – FUNDAMENTAÇÃO

Não vislumbrando qualquer nulidade, declaro o feito saneado e passo ao 

julgamento de mérito.

No mérito, o presente feito deve ser julgado improcedente. Explico.

Trata-se a presente demanda de pedido de obrigação de fazer 

consistente em impelir ao requerido Município de Pontes e Lacerda – MT a 

efetuar o ato translativo da propriedade dos imóveis descritos na Lei 

Municipal nº 171/89, em favor da Autora, mediante escritura pública de 

doação.

A Lei em testilha, n. 171/89 deste município, autorizou a doação dos 

imóveis em questão pelo Chefe do Poder Executivo, desde que atendidos 

os requisitos legais, senão vejamos:

“Art. 2º Fica o Chefe do Executivo Municipal autorizado a doar, por 

escritura pública, à Sociedade Civil "SERVIÇO DE AJUDA MÚTUA", sem 

fins lucrativos e de ação filantrópica, com domicílio nesta cidade, o imóvel 

urbano de propriedade do município, constituído dos lotes 3, da quadra 5, 

com a área de 4.300 m², do loteamento "Jardim Boa Vista", e 6, da Quadra 

1, com 816,20 m², do loteamento do "Jardim Primavera", ambos 

discriminados no artigo primeiro.

 Parágrafo único. A donatária, no prazo improrrogável de dois anos, 

contados do ato translativo da propriedade, deverá ter iniciado as obras 

de construção de estruturas físicas de seu projeto social, que, por sua 

vez, não poderá exceder 01 (um) ano o início de suas atividades sociais, 

ainda que parcialmente, sob pena de, em qualquer caso, reverter o imóvel 

ao patrimônio municipal, independentemente de qualquer indenização por 

eventuais benfeitorias, que incorporarão o imóvel de plano direito.”

Com isso, vê-se que necessitava de dois requisitos para efetivação da 

doação dos imóveis: (1) lavratura da escritura pública; (2) início da 

construção da estrutura física dos projetos sociais no prazo improrrogável 

de 02 (dois) anos e não exceder 01 (um) ano para início das atividades 

sociais.

A norma legal foi clara ao elencar o cumprimento de tais encargos para a 

concretização da doação, os quais não foram observados na totalidade, 

decorrendo quase trinta anos sem o devido cumprimento destes, sendo 

que tão somente após a insolvência da associação buscaram meios para 

consumar a doação para o pagamento dos encargos deixados por esta.

Doutra senda, da análise detida destes autos, conclui-se que o autor 

pretende se afastas da finalidade impelida pela Lei em questão que é a 

prestação de serviço de interesse público, visando agora o requerente 

utilizar do imóvel objeto da lide para solver dívidas.

Aduziu o autor na peça preambular que:

“Ao longo desses anos a Entidade passou por várias crises financeiras, 

mas conseguiu permanecer em franca atividade. Entretanto, após mais de 

25 anos de atuação, a manutenção do Instituto Educacional Shalom se 

tornou totalmente insustentável, obrigando a entidade a fechar suas 

portas, sob pena de não conseguir pagar as dividas contraídas em razão 

da atividade desenvolvida ao longo desses anos. Assim, em fevereiro de 

2016 O Serviço de Ajuda Mútua, encerrou as atividades do Instituto 

Educacional Shalom, com o fim de estancar o crescente passivo 

financeiro, trabalhista e previdenciário que se acumulava, a despeito de 

todos os esforços da instituição. Com o fechamento da Instituição ficaram 

as dividas com fornecedores, com a previdência e com seus 

trabalhadores, que ajuizaram as competentes ações para reivindicar o 

recebimento de seus créditos. Sem qualquer recurso financeiro para arcar 

com suas dividas, sobretudo aquelas decorrentes das ações trabalhistas 

que começavam a ser ajuizadas, a diretoria do Serviço de Ajuda Mútua 

procedeu ao levantamento do patrimônio imobilizado, com objetivo de se 

valer do mesmo para fazer frente aos referidos débitos”.

A doação de um imóvel, por parte da administração pública, só se justifica 

caso o donatário atendesse a um interesse público que justifique o ato de 

transferência da propriedade, ficando autorizada a revogação e a 

reversão da propriedade no caso de descumprimento do encargo 

assumido, como no caso dos autos.

A finalidade da doação pleiteada, neste momento, não atende mais o 

objetivo para o qual a lei foi criada, pois possui o escopo único de liquidar 

as dívidas trabalhistas e previdenciárias adquiridas, por má administração, 

ao longo dos anos pela SAM, sob pena de implicar em violação aos 

princípios da isonomia ou igualdade, da moralidade e da impessoalidade, 

devendo ser realizada prévia licitação no caso de doação de imóvel 

público para particular.

Portanto, diante da não contemplação dos requisitos previsto na Lei 

Municipal n. 171/89, bem como da finalidade pretendia pelo autor, que 

afastas a finalidade da pretendida doação, sendo o interesse público, 

conclui-se que não houve cumprimento dos requisitos previstos na Lei 

Municipal, não havendo, desta forma, a consumação da doação.

III – DISPOSITIVO

Com todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, nos termos 

do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno o autor ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono do 

requerido em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, 

§2º, do CPC.

P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 120506 Nr: 3778-97.2016.811.0013

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zigomar Ferreira Franco, Liliana Queiroz Ferreira Franco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jesus Ferreira Borges Sobrinho, Ozania de 

Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO BUONADUCE BORGES - 

OAB:10114
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 intimo à parte requerente a fim de proceder o pagamento da diligência do 

Sr. Oficial de Justiça no valor de R$ 32,12 ( trinta e dois reais e doze 

centavos), conforme provimento do CGJ 07/2017. No qual o campo: 

discriminação deve selecionar diligência e no campo: cedente deve 

selecionar Diretoria do Forum Cível de Cuiaba com o 

CNPJ:01267533/0001-05. E no campo bairro, selecionar: Centro. Para 

cumprimento do mandado de citação. Devendo juntar a guia eletrônica e o 

comprovante de depósito nos Autos.OBS: O RECOLHIMENTO ANTERIOR 

ESTA ERRADO POIS FOI RECOLHIDO PARA O FUNAJURIS. SE REFERE A 

CUSTAS PROCESSUAIS E NÃO A DILIGÊNCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 46989 Nr: 3668-79.2008.811.0013

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Felix Humberto Simoneti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ledi Figueiredo Bridi - 

OAB:9.413, Luiz Mariano Bridi - OAB:2619/MT

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente feito com o fim de 

intimar a parte requerida para que no prazo legal apresente os quesitos 

para realização da perícia.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83095 Nr: 476-65.2013.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jandira Piccinin Pegoraro, Bento Ferraz 

Pacheco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Alberto Rezende Fortes 

Junior - OAB:14.848, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JANDIRA PICCININ PEGORARO, Cpf: 

33013012900, Rg: 649.385, data de nascimento: 18/03/1942, brasileiro(a), 

natural de Londrina-PR, viuvo(a), pecuarista e atualmente em local incerto 

e não sabido BENTO FERRAZ PACHECO, Cpf: 11601663900, Rg: 221.408, 

Filiação: Antonio Ferraz Pacheco e de Hercília Gimel Ferraz, data de 

nascimento: 11/11/1934, brasileiro(a), divorciado(a), agropecuarista, 

Telefone 99632295. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, contados da expiração do prazo 

deste edital, pagar o débito abaixo descrito, com atualização monetária e 

juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar o total do 

débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

Resumo da Inicial: Banco do Brasil S/A, instituição financeira de deireito 

privado, inscrito no CNPJ sob o nº60.746.948/0001-12, com sede na 

Cidade de Deus, municipio e comarca de Osasco-SP, por seus advogados 

infra assinados, com escritorio profissional à Rua Palmeiras n.300, Bosque 

da Sude, Cuiabá-MT, onde recebem intimações e comunicações, vem, 

respeitosamente à presença de V.Exa.propor AÇÃO DE EXECUÇÃO POR 

TITULO EXTRAJUDICIAL, contra: Jandira Piccinin Pegoraro, brasileiro, 

separado, do CPF Nº330.130.129-00, residente e domiciliada à Rua dos 

Farrapos nº164, Jardim Canadá, em Londrina-PR, Cep:86020-470;Bento 

Ferraz Pacheco, brasileiro, do CPF Nº116.016.639-00, residente e 

domicialiada à Rua Virginia A S N C Cruz, S/N, Pontes e Lacerda, em 

Pontes e Lcaerda-MT, CEP: 78250-000;com fulcro nos artigos 566 e 614 

do Codigo de Processo Civil, combinado com o artigo 26 e seguintes da Lei 

nº10.931 de 02 de agosto de 2004 e demais disposições aplicáveis à 

espécie e pelos fatos e fundamentos a seguir expostos:

 - Custas Processuais: R$ 0,00 - Valor Total: R$ 87.492,51 - Valor 

Atualizado: R$ 87.492,51 - Valor Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Defiro o requerido.Expeça-se o necessário.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

expirado o prazo deste edital de citação, terá(terão) o prazo de 15 

(quinze) dias para opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Leonice Silva Ferreira, 

digitei.

Pontes e Lacerda, 28 de novembro de 2018

Marta Cristina Volpato Basílio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 86602 Nr: 4257-95.2013.811.0013

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Rita Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Genair Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAMÃO WILSON JUNIOR - 

OAB:OAB/MT11702

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 Vistos.

Designo a audiência de Instrução e Julgamento para o dia 14/02/2018 às 

14hs. Intimem-se, devendo as partes apresentar o rol de testemunhas no 

prazo legal e apresenta-las, independente de intimação, desde que não 

sejam testemunhas arroladas pelo Ministério Público e/ou Defensoria 

Pública.

P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 140485 Nr: 3919-82.2017.811.0013

 AÇÃO: Regulamentação de Visitas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Reginaldo Lima de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Michelly Rondena Limeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÉLIA MARIA DOS SANTOS 

TONHÁ ALVES - OAB:5.278-B

 Acolhjo a manifestação do parquet e em razão da mudança de endereço 

da criança, declino de compatência para o Douto Juízo da Vara de Família 

da Comarca de Varzea Grande. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 142859 Nr: 4817-95.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário com pedido de tutela antecipada (art. 273 

do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: GENAIR SILVESTRE TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATHOS CONSULTORIA LTDA, MIRIAM 

APARECIDA RIBEIRO DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alan Vitor Braga - OAB:8443/MT, 

Marcelo Machado de Oliveira - OAB:OAB/MT 11.048-B, WANESSA 

MORAIS SANTOS - OAB:19453/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NUCLEO DE PRÁTICA 

JURIDICA DA UNEMAT - OAB:

 Ao requerido para que se manifeste acerca dos documentos acostados. 

Após, conclusos para sentença.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 95239 Nr: 5778-41.2014.811.0013

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Osvalda Pachuri Poquiviqui, RPS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDINEI GOMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denis Thomaz Rodrigues - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NUCLEO DE PRÁTICA 

JURIDICA DA UNEMAT - OAB:
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 Defiro o pedido de expedição de alvará de soltura.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 59582 Nr: 5148-24.2010.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. Venancio Araujo-Me, Licia Venancio Araujo, 

Jair de Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): L. VENANCIO ARAUJO-ME, CNPJ: 

07167798000100, Inscrição Estadual: 13.289.103-4 e atualmente em local 

incerto e não sabido LICIA VENANCIO ARAUJO, Cpf: 90661303187, Rg: 

496551, brasileiro(a), viuvo(a), do lar. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 22/12/2010.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA NACIONAL em face de L. VENANCIO ARAUJO-ME e 

LICIA VENANCIO ARAUJO, na quantia abaixo especificada, referente ao 

débito de @NaturezaDivida, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de 

Dívida Ativa: 003625-60/2010.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: / /

 - Valor Total: R$ 340.418,60 - Valor Atualizado: R$ 340.418,59 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Defiro o requerido.Expeça-se o necessário.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Leonice Silva Ferreira, 

digitei.

Pontes e Lacerda, 29 de novembro de 2018

Marta Cristina Volpato Basílio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 98193 Nr: 1309-15.2015.811.0013

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zilene Maria do Carmo Bissolli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. S. Locadora de Veículo Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Zilene Maria do Carmo Bissolli 

- OAB:17061/0-OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Diante do teor da decisão proferida nos autos do Mandado de Segurança 

impetrada pela Dotuta Defensoria Pública, SUSPENDA-SE até julgamento 

em definitivo do writ.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 113375 Nr: 1407-63.2016.811.0013

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eliane Soares de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LORIVAL BARBOSA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO MOREIRA DIAS - 

OAB:14279

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIGUEL DE CARVALHO 

FRANCO - OAB:OAB/MT 3.498-A

 Certifico que o recurso de apelação juntado aos autos é tempestivo, 

sendo assim, abro vista à parte contrária para apresentar contrarrazões.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002380-30.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CORNELIO BENTO NETO (EXECUTADO)

GERALDO CAMARGO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

MARIA APARECIDA SILVA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA Certidão Processo: 1002380-30.2018.8.11.0013; Valor causa: 

R$ 177.645,85; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159)/[CONTRATOS BANCÁRIOS]; Recuperando: Sim/Não 

- Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico 

para os devidos fins, Nos termos do art. 162, § 4º do CPC e Provimento 

56/2007 – CGJ, intimo o ADVOGADO DA PARTE AUTORA, para 

providenciar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, através do 

site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, e comprovar nos autos o 

pagamento. Pontes e Lacerda, 30 de novembro de 2018. FERNANDA 

MIKAELA SOUZA LEITE GRANGEIRO Analista Judiciário(a) -Assinado 

eletronicamente. SEDE DO 2ª VARA DE PONTES E LACERDA E 

INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 32668600

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002442-70.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

P.E.M. MACHADO - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLITO FERNANDES NETO OAB - MT18503/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA Certidão Processo: 1002442-70.2018.8.11.0013; Valor causa: 

R$ 21.308,52; Tipo: Cível; Espécie: MONITÓRIA (40)/[OBRIGAÇÃO DE 

FAZER / NÃO FAZER]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode 

cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico para os devidos fins, Nos 

termos do art. 162, § 4º do CPC e Provimento 56/2007 – CGJ, intimo o 

ADVOGADO DA PARTE AUTORA, para providenciar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, através do site do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, e 

comprovar nos autos o pagamento. Pontes e Lacerda, 30 de novembro de 

2018. FERNANDA MIKAELA SOUZA LEITE GRANGEIRO Analista 

Judiciário(a) - Assinado eletronicamente. SEDE DO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA E INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 32668600

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001352-27.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RODRIQUES DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LAURINDA RODRIGUES DE SOUZA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA DE PONTES E LACERDA EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 10 

(dez) Dias EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA PROCESSO n. 
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1001352-27.2018.8.11.0013 Valor da causa: R$ 954,00 ESPÉCIE: [Tutela e 

Curatela]->PETIÇÃO (241) POLO ATIVO: Nome: JOSE RODRIQUES DE 

SOUZA Endereço: Rua Pernambuco, s/n, Centro, PONTES E LACERDA - 

MT - CEP: 78250-000 POLO PASSIVO: Nome: LAURINDA RODRIGUES DE 

SOUZA Endereço: Rua Beija-Flor, s/n, Morada da Serra, PONTES E 

LACERDA - MT - CEP: 78250-000 INTIMANDO: TERCEIROS, AUSENTES E 

INTERESSADOS. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PESSOA 

ACIMA QUALIFICADA, atualmente em local incerto e não sabido, do inteiro 

teor da sentença, prolatada nos autos acima mencionados, que segue 

abaixo transcrita, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

documento. SENTENÇA: Segundo a dicção do art. 520, § 12, da 

CNGCGJ/MT, ordeno que os registros telemáticos, em audiovisual, dos 

atos realizados na presente solenidade sejam sujeitados à gravação 

magnética em mídia digital (CD-ROM não regravável), que posteriormente 

deverá ser anexada aos autos, devendo, igualmente, ser providenciada 

cópia a ser gravada no hard-disk do servidor, na forma do que dispõem os 

arts. 520 e 522 da CNGCGJ/MT. De suma importância realçar, outrossim, 

que, de acordo com o que dispõem o art. 460, § 19, do NCPC e o item 

2.20.4 da CNGCOJ/MT não será realizada a transcrição das declarações 

registradas. Trata-se de AÇÃO DE INTERDIÇÃO ajuizada por JOSE 

RODRIGUES DE SOUZA, devidamente qualificado (a) nos autos, alegando, 

em suma, que LAURINDA RODRIGUES DE SOUZA, em decorrência de 

problemas de saúde ocasionados pela cegueira, o que lhe incapacita para 

o exercício pleno dos atos da vida civil. Com a inicial vieram os 

documentos de fls. 9/14. Em decisão prolatada às fls. 15/16 foi deferido o 

pedido antecipatório, nomeando-se como curador provisório o (a) 

requerente. Designada audiência com o escopo de proceder à entrevista 

do (a) interditando (a), a solenidade ocorreu nesta oportunidade. Instado a 

manifestar o Ministério Público pugnou favorável à decretação do (a) 

interditando (a). É a suma do necessário. Decido. Apregoa o art. 371 do 

CPC que o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente 

do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da 

formação de seu convencimento. Pois bem. Calcado em tal mandamento 

legal, afere-se pela inspeção pessoal, meio de prova legitimamente 

reconhecida nos arts. 481 a 484 do Novo Código de Processo Civil, que o 

(a) interditando (a) é portador (a) de deficiência visual, o que, logicamente 

demanda de cuidados de outra (s) pessoa (s) para á realização das 

atividades mais comezinhas..A despeito de o rito especial previsto no 

Novo Código de Processo Civil nas ações de interdição estatuir a 

necessidade da nomeação de um perito médico para a elaboração de 

laudo tendente a espancar alguma dúvida existente acerca da 

incapacidade do (a) interditando (a), tal qual determina o art. 753, "caput", 

do referido Diploma Legal, o Juiz deve aplicar com o fito de atender ao fim 

social a que ela se ela se dirige e às exigências do bem comum. A 

experiência mostra que em casos análogos ao ora vergastado, no qual a 

patologia do interditanda mostra-se clarividente de modo a impedir em sua 

plenitude os exercícios dos atos da vida civil por parte do interditanda, a 

nomeação de um perito para a realização de um exame pericial, somente 

procrastinaria de maneira desnecessária deslinde do processo, 

impingindo, por conseguinte, ainda mais sofrimento à parte que busca uma 

efetiva e célere prestação jurisdicional. Digo isso, porque em casos 

semelhantes em exames de tal natureza, a conclusão dos trabalhos 

estende-se por meses, ficando a parte na angústia por aguardar resultado 

de um exame cujo resultado que apontará a incapacidade total do 

interditanda é perceptível até mesmo por quem não detenha de 

conhecimentos psiquiátricos-forenses. Desta maneira, insistir em 

obedecer cegamente os comandos legais seria negar à parte o direito 

suplicado ao Judiciário. Alio a tais argumentos, que em recente reforma 

constitucional empreendida pela Emenda Constitucional n2 45/2004, foi 

acrescentado ao art. 52 da CF/88 o inciso LXXVIII, que assegura a todos a 

razoável duração do processo, seja no âmbito judicial ou administrativo. 

Com base em tais argumentos e constatada a patente incapacidade do 

interditanda de exercer por si própria os atos da vida civil dispenso a 

nomeação da prova médico-pericial. Isto posto, JULGO PROCEDENTE o 

pedido vertido na inicial, para o fim de: I) DECLARAR a interdição definitiva 

de LAURINDA RODRIGUES DE SOUZA, devidamente qualificada nos autos, 

em razão da sua incapacidade absoluta para o exercício dos atos da vida 

civil.NOMEAR como curador definitivo JOSE RODRIGUES DE SOUZA, 

também devidamente qualificado (a), que deverá firmar o competente 

compromisso perante este Juízo, no prazo de 10 (dez) dias; DECLARAR 

encerrada a atividade cognitiva, com resolução do mérito, nos termos do 

art. 487, I, do NCPC. PUBLIQUE-SE, tanto na imprensa local, quanto no 

órgão oficial, por 03 (três) oportunidades, dentro do intervalo de 10 (dez) 

dias, na forma dos art. 9.2, inciso III do Código Civil de 2002 e art. 755, §30, 

do Novo Código de Processo Civil. PUBLIQUE-SE na rede mundial de 

computadores, no sítio do tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e 

na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, pelo período de 

6 (seis) meses, na forma do art. 753, §30 do NCPC. Sem condenação em 

custas ou honorários de advogado. Transitada em julgado a presente 

sentença, e na hipótese de nada mais ser requerido pelas partes, 

REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, na 

forma do art. 52 do Provimento n2 12/2017-00J, para as providências de 

estilo. PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

Nada mais havendo a consignar, por mim, Diego Antônio Estival da Silva 

Luiz, assistente de gabinete, foi lavrado este termo, que vai assinado 

pelos presentes. E, para que chegue ao conhecimento de todos e que 

ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital 

que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, 

FERNANDA MIKAELA SOUZA LEITE GRANGEIRO, digitei. Pontes e 

Lacerda, 30 de novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Analista 

Judiciário(a) OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000383-12.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO JANUARIO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO FIORAVANTE DO AMARAL OAB - SP349410 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA Certidão Processo: 1000383-12.2018.8.11.0013; Valor causa: 

R$ 37.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[REVISÃO DO SALDO DEVEDOR, INTERPRETAÇÃO / REVISÃO DE 

CONTRATO]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir 

fora do expediente: Sim/Não. Certifico para os fins de direito que, 

conforme Recurso de Apelação de ID 16792871 apresentado, e com 

amparo ao prov.56/2007-CGJ, abro vista a parte requerida para que 

apresente as contrarrazões, no prazo legal. Pontes e Lacerda, 30 de 

novembro de 2018 FERNANDA MIKAELA SOUZA LEITE GRANGEIRO 

Analista Judiciário(a) - Assinado eletronicamente. SEDE DO 2ª VARA DE 

PONTES E LACERDA E INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 32668600

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1002587-29.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

L. D. S. C. (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

HILMAN MOURA VARGAS OAB - MT0019516S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. L. D. S. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA Certidão Processo: 1002587-29.2018.8.11.0013; Valor causa: 

R$ 459,91; Tipo: Cível; Espécie: ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 

(69)/[Alimentos, Alimentos]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - 

Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico para os devidos fins 

de direito que, o requerido devidamente citado, conforme consta 

devolução de mandado de citação 16587475, até a presente data não se 

manifestou. Assim, e com amparo no provimento 56/2007, abrimos vista 

para autora se manifestar, no prazo legal. Pontes e Lacerda, 30 de 

novembro de 2018 FERNANDA MIKAELA SOUZA LEITE GRANGEIRO 

Analista Judiciário(a) - Assinado eletronicamente. SEDE DO 2ª VARA DE 

PONTES E LACERDA E INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 32668600

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000467-13.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MOREIRA RODRIGUES OAB - MT0021494A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA Certidão Processo: 1000467-13.2018.8.11.0013; Valor causa: 

R$ 1.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ ACIDENTÁRIA, CONVERSÃO]; Recuperando: Sim/Não - 

Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico 

para os fins de direito que, a contestação de ID 16735263 é tempestiva. 

Assim, com amparo no provimento 56/2007-CGJ, abrimos vista para autora 

se manifestar, no prazo legal. Pontes e Lacerda, 30 de novembro de 2018 

FERNANDA MIKAELA SOUZA LEITE GRANGEIRO Analista Judiciário(a) - 

Assinado eletronicamente. SEDE DO 2ª VARA DE PONTES E LACERDA E 

INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 32668600

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001968-02.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

EVANI BATISTA NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVERTON NASCIMENTO ROCHA OAB - RO9067-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA Certidão Processo: 1001968-02.2018.8.11.0013; Valor causa: 

R$ 20.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[INCLUSÃO INDEVIDA 

EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: 

Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico para os fins 

de direito que, a contestação de ID 16664512 é tempestiva. Assim, com 

amparo no provimento 56/2007-CGJ, abrimos vista para autora se 

manifestar, no prazo legal. Pontes e Lacerda, 30 de novembro de 2018 

FERNANDA MIKAELA SOUZA LEITE GRANGEIRO Analista Judiciário(a) - 

Assinado eletronicamente. SEDE DO 2ª VARA DE PONTES E LACERDA E 

INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 32668600

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002504-13.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE BARBOSA COSTA (AUTOR(A))

JOAQUIM FELISBERTO FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAIRA GASPAR SANTOS OAB - MT0021014A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA Certidão Processo: 1002504-13.2018.8.11.0013; Valor causa: 

R$ 100.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[BANCÁRIOS]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir 

fora do expediente: Sim/Não. Certifico para os fins de direito que, a 

contestação de ID 16771224 é tempestiva. Assim, com amparo no 

provimento 56/2007-CGJ, abrimos vista para autora se manifestar, no 

prazo legal. Pontes e Lacerda, 30 de novembro de 2018 FERNANDA 

MIKAELA SOUZA LEITE GRANGEIRO Analista Judiciário(a) -Assinado 

eletronicamente. SEDE DO 2ª VARA DE PONTES E LACERDA E 

INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 32668600

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 115506 Nr: 2069-27.2016.811.0013

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHONATAN SILVA TRABACH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:45445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que a contestação apresentada à fl. 118 (ref. 95) é 

tempestiva. Assim, com amparo no Provimento nº 56/2007-CGJ, abro vista 

à parte autora para apresentação de impugnação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 144263 Nr: 5380-89.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário (art. 275 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: HDI SEGUROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronaldo Rodrigues Borges, SAMUEL LIBERTO 

DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA NIGRO 

FRANCISCATTO - OAB:15249

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ladario Silva Borges Filho - 

OAB:8104/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

intimo o advogado da parte autora a proc r edeo preparo da Carta 

Precatória, bem como comprovar a sua distribuição nos autos, no prazo 

de 30 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 114830 Nr: 1850-14.2016.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIONE SOUZA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rosangela da Rosa Corrêa - 

OAB:OAB/MT 16308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

intimo o advogado da parte autora a proc r edeo preparo da Carta 

Precatória, bem como comprovar a sua distribuição nos autos, no prazo 

de 30 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 42557 Nr: 4848-67.2007.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ondina Farias de Brito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ildo Vicente de Souza, Senilton Vicente de 

Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felix Lopes Fernandes - 

OAB:10420-MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Janete Garcia de Oliveira 

Valdez - OAB:3.908/MT

 Nos termos do art. 5º, §3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA as partes, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) 

dias, o recolhimento das custas processuais, no importe de R$ 3.837,60 

(três mil e oitocentos e trinta e sete reais e sessenta centavos), a que 
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foram condenados nos termos da r. sentença de folhas 651 e verso. Este 

valor deverá ser pago de forma separada, sendo R$ 1.918,80 (mil e 

novecentos e dezoito reais e oitenta centavos) para recolhimento da guia 

de custas e R$ 1.918,80 (mil e novecentos e dezoito reais e oitenta 

centavos) para fins da guia de taxa. Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE” e, na 

aba Primeira Instância – Fórum/Comarcas, escolher a opção “Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes”, preencher os campos com o número 

único do processo e o CPF do pagante. Em seguida, clicar nos itens 

aplicáveis (Custas Judiciais/Taxa Judiciária), preencher os valores e clicar 

em gerar. Será gerado um boleto único. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá protocolar a guia e o comprovante de pagamento no 

protocolo geral da Comarca de Pontes e Lacerda, aos cuidados da Central 

de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 130045 Nr: 8196-78.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOS- MEDICINA CLINICA E OCUPACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDEN INDÚSTRIA E MONTAGEM 

ELETROMECÂNICA LTDA. - EPP, Edem Massaaki Terada, Wataru Anoue

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO SOUZA QUEIROZ - 

OAB:7948

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que a manifestação apresentada às fls. 159/165 (ref. 

77) é tempestiva. Assim, com amparo no Provimento nº 56/2007-CGJ, abro 

vista à parte autora para apresentação de manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 166854 Nr: 3570-45.2018.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIO FERNANDES BATISTA COSME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO DUNICE PEREIRA 

BRITO - OAB:21822 DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

intimo o advogado da parte autora a proc r edeo preparo da Carta 

Precatória, bem como comprovar a sua distribuição nos autos, no prazo 

de 30 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 166980 Nr: 3627-63.2018.811.0013

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edy Geraldes de Paula

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE HENRIQUE BARBOSA DA 

SILVEIRA - OAB:15333

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECLARO o feito saneado, remetendo-o à fase instrutória.Considerando 

não ser hipótese de julgamento antecipado da lide, na forma do art. 1.238 

do CC, FIXO como ponto controvertido a prática por parte do embargante 

de atos capazes de lhe gerar responsabilidade tributária.Assim, para 

elucidar os pontos acima identificados, DEFIRO a produção de provas 

documental, caso necessário, e oral, consistente na colheita do 

depoimento pessoal do autor (art. 385 do NCPC), bem como das 

testemunhas oportunamente arroladas.DESIGNO o dia 12 de março de 

2019, às 14h30min, para a realização de audiência de instrução e 

julgamento, oportunidade em que serão colhidas as declarações dos 

autores e das testemunhas oportunamente arroladas, em observância ao 

disposto no art. 385 do NCPC. Ademais, na forma do art. 357, § 4º, do 

mesmo diploma legislativo, CONCEDO às partes o prazo de 5 (cinco) dias 

para apresentarem em cartório o rol de testemunhas cujo depoimento 

pretende-se obter, caso ainda não tenham sido indicadas.Por fim, 

ADVIRTA-SE ao autor que a intimação das testemunhas é sua 

incumbência, apenas admitindo-se a intimação pela secretaria do juízo nas 

hipóteses legais (art. 455, §§ 1º a 5º, do NCPC). Lado outro, em sendo 

apresentado rol testemunhal por parte dos réus, EXPEÇA-SE mandado 

visando à intimação das referidas testemunhas (art. 455, §§ 1º a 5º, do 

NCPC).INTIMEM-SE.EXPEÇA-SE o necessário para a profícua realização do 

ato aprazado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 159533 Nr: 208-35.2018.811.0013

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Walmir Guse, Edilson Dutra Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Alexandre Alba Colucci - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Caio Henrique Moreira 

Romam - OAB:18876, José Nilson Vital Júnior - OAB:9320/MT

 Dada a palavra ao promotor de justiça, este se manifestou nos seguintes 

termos: “MM. Juiz, tendo em vista que a testemunha Gilmar Mendes da 

Silva não se fez presente, sendo que o mesmo é vereador no Município de 

Conquista D’Oeste, podendo ser facilmente encontrado, requeiro seja 

determinado a condução coercitiva do mesmo para audiência de instrução 

em continuação a ser designada. Pede deferimento”. Dada a palavra ao 

advogado Caio Henrique Moreira Roman, este se manifestou nos 

seguintes termos: “MM. Juiz, requeiro o prazo de 15 (quinze) dias para 

juntada de substabelecimento/instrumento de mandato com o fim de 

representar processualmente os interesses de Edilson Dutra Pereira. Pede 

deferimento”. DELIBERAÇÕESa)Segundo a dicção do disposto na 

CNGC-MT, ORDENO que os registros telemáticos, em audiovisual, dos atos 

realizados na presente solenidade sejam sujeitados à gravação magnética 

em mídia digital (CD-ROM não regravável), que posteriormente deverá ser 

anexada aos autos, devendo, igualmente, ser providenciada cópia a ser 

gravada no disco rígido do servidor. De suma importância realçar, 

outrossim, que, de acordo com o que dispõe o art. 460, § 1º, do NCPC, não 

será realizada a transcrição das declarações registradas.b)DEFIRO o 

pedido formulado pelo Ministério Público e designo audiência em 

continuação para o dia 27 de março de 2019, às 13h00min. c)No mais, o 

advogado dos requeridos compromete-se a trazer as testemunhas 

arroladas nos autos independentemente de intimação, nos termos do §1º 

do art. 455 do NCPC.d)DEFIRO o pedido formulado pelo advogado Caio 

Henrique Moreira Roman, para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos 

autos substabelecimento/instrumento de mandato em relação ao requerido 

Edilson Dutra Pereira. e)Saem os presentes intimados,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 145364 Nr: 5861-52.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVONICE ISIDIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Com o fito de corrigir inexatidão material verificada na sentença prolatada 

nos autos, com fulcro no art. 494, I, do NCPC, RETIFICO parcialmente 

mencionado veredicto, uma vez que no presente caso a condenação 

imposta à parte ré não ultrapassará o valor constante no art. 496, § 3º, do 

NCPC e, deste modo, não é necessária a remessa dos autos ao Egrégio 

TRF 1 para reexame necessário.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. 

SENTENÇA PROFERIDA SOB A EGIDE DO CPC/2015. REMESSA OFICIAL. 

DESCABIMENTO. ART. 496, § 3º, DO CPC. 1. A sentença sob censura, 

proferida sob a égide no CPC/2015, não está sujeita à remessa oficial, 

tendo em vista que a condenação nela imposta não ultrapassa o limite 

previsto no art. 496, § 3º, do referido Diploma Adjetivo. 2. Tratando-se de 

ação voltada à concessão/revisão de benefício previdenciário no valor 

mensal de um salário mínimo, que envolve quantidade de parcelas 

substancialmente inferior às que seriam necessárias para se chegar ao 
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patamar de mil salários mínimos, resulta certo e comprovado que o valor 

total da condenação não ultrapassará o limite supramencionado. 3. 

Remessa oficial não conhecida. (Reexame Necessário - 

0009202-54.2018.4.01.9199, 2ª Turma do TRF da 1ª Região, Rel. 

Desembargador Federal Francisco Neves da Cunha, 06/06/2018).

Em aplicação analógica, DECLARO, outrossim, reaberto o prazo para 

apresentação de recurso (art. 1.026, “caput”, do NCPC).

Com o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE e aguarde-se a manifestação 

das partes pelo prazo de 15 (quinze) dias, sem a qual, determino sejam os 

autos remetidos ao ARQUIVO PROVISÓRIO, conforme determinado no art. 

1.006 da CNGC/MT.

INTIMEM-SE as partes.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 112521 Nr: 1069-89.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEORI DE ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Romualdo Bezerra de Souza, Alaíde Ramon 

Bezerra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAX DELIS DE QUEIROZ - 

OAB:16802

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANDERLEI ELIAS DA CUNHA 

- OAB:12086

 em fazer uso da presente via e verificando que o pedido é possível 

juridicamente, depreende-se que a presente demanda está em harmonia 

com os arts. 17 e 485, VI, do NCPC, não havendo se falar em carência da 

ação, tampouco em ausência dos pressupostos processuais (art. 485, IV, 

do NCPC), concluindo-se pela falta nulidades a serem declaradas ou 

irregularidades para sanar-se.Em assim sendo, consoante disposto no art. 

357 do NCPC, DECLARO o feito saneado, remetendo-o à fase 

instrutória.Considerando não ser hipótese de julgamento antecipado da 

lide, na forma do art. 1.238 do CC, FIXO como pontos controvertidos a 

demonstração dos requisitos da usucapião: (i) conduta culposa ou dolosa 

protagonizada pelos requeridos; (ii) prejuízo material experimentado pelo 

autor e sua extensão; e (iii) dano a direitos personalíssimos do 

requerente.Assim, para elucidar os pontos acima identificados, DEFIRO a 

produção de provas documental, caso necessário, e oral, consistente na 

colheita do depoimento pessoal do autor e dos requeridos (art. 385 do 

NCPC), bem como das testemunhas oportunamente arroladas.DESIGNO o 

dia 12 de março de 2019, às 13h30min, para a realização de audiência de 

instrução e julgamento, oportunidade em que serão colhidas as 

declarações do autor e requeridos, e das testemunhas oportunamente 

arroladas, em observância ao disposto no art. 385 do NCPC. Ademais, na 

forma do art. 357, § 4º, do mesmo diploma legislativo, CONCEDO às partes 

o prazo de 5 (cinco) dias para apresentarem em cartório o rol de 

testemunhas cujo depoimento pretende-se obter, caso ainda não tenham 

sido indicadas.Por fim, ADVIRTA-SE ao autor que a intimação das 

testemunhas é sua incumbência, apenas admitindo-se a intimação pela 

secretaria do juízo nas hipóteses legais (art. 455, §§ 1º a 5º, do NCPC). 

Lado outro, em sendo apresentado rol testemunhal por parte dos réus, 

EXPEÇA-SE mandado visando à intimação das referidas testemunhas (art. 

455, §§ 1º a 5º, do NCPC).INTIMEM-SE via DJE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 147119 Nr: 6638-37.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário (art. 275 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: José Divino Franco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Governo do Estado do Mato Grosso, DETRAN - 

Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kamila Aparecida Rodrigues 

Corrêa do Espírito Santo - OAB:OAB/MT14.133

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial com fulcro no art. 

487, I, NCPC, para o fim de DECLARAR que JOSÉ DIVINO FRANCO não é 

proprietário, desde o ano de 1993, do veículo descrito como “carro 

Ford/Corcel Luxo, ano/modelo 1976, cor marrom, renavam 127256083, 

placa JYY 7717, bem como para DECLARAR a inexistência de quaisquer 

encargos tributários ou penalidades administrativa que tenham JOSÉ 

DIVINO FRANCO como devedor e fato gerador a propriedade do automóvel 

multicitado.ISENTO os réus do pagamento de despesas e custas 

processuais, nos termos da Lei Estadual nº 7.603/2001, assim como aos 

honorários advocatícios, conforme teor da Súmula nº 421 do c. 

STJ.OFICIE-SE ao DETRAN/MT - Departamento Estadual de Trânsito do 

Mato Grosso, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, exclua de seus 

registros o nome de JOSÉ DIVINO FRANCO da qualidade de proprietário do 

veículo descrito como “carro Ford/Corcel Luxo, ano/modelo 1976, cor 

marrom, renavam 127256083, placa JYY 7717, sob pena de incorrer em 

multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o patamar de R$ 

50.000,00 (cinquenta mil reais).OFICIE-SE à Procuradoria Geral do Estado 

de Mato Grosso, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda ao 

cancelamento de quaisquer registros de débitos tributários ou penalidades 

administrativas existentes em nome de JOSÉ DIVINO FRANCO e que 

tenham como fato gerador condição de proprietário do veículo descrito 

como “carro Ford/Corcel Luxo, ano/modelo 1976, cor marrom, renavam 

127256083, placa JYY 7717, sob pena de incorrer em multa diária no valor 

de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o patamar de R$ 50.000,00 

(cinquenta mil reais).INTIMEM-SE, expedindo o necessário.NOTIFIQUE-SE a 

Defensoria Pública.Preclusas as vias impugnatórias, CERTIFIQUE-SE o 

trânsito em julgado da presente sentença e, em nada sendo requerido no 

prazo de 30 (trinta) dias, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação 

e Arquivamento, na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para 

as providências de estilo.CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 95586 Nr: 158-14.2015.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUABI NUTRIÇÃO E SAÚDE ANIMAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hernandes Costa Leandro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ FONTOLAN 

SCARAMUZZA - OAB:220482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiano Rezende - 

OAB:11847-B

 Vistos.

DEFIRO o pedido de suspensão do trâmite processual por 30 (trinta) dias.

Com o esgotamento do período de suspensão, INTIME-SE a exequente, via 

DJE, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, indique bens passíveis de 

penhora, sob pena de suspensão do curso da prescrição e arquivamento 

provisório dos autos do processo.

CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 144238 Nr: 5358-31.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário (art. 275 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Oscar Lopes de Oliveira, CECÍLIA RAKEL BORGES DOS 

REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jenivaldo Ferreira da Silva, Maria Ivete da 

Silva, Gilson Marcos Rodrigues, Juliana Martins de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sara Graziela Pinto Fernandes 

de Oliveira - OAB:13680

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alan Vitor Braga - 

OAB:8443/MT, Marcelo Machado de Oliveira - OAB:OAB/MT 

11.048-B, Waldeci Leles Martins - OAB:4840-B/MT, WANESSA 

MORAIS SANTOS - OAB:19453/O

 Vistos.

REMETAM-SE os autos ao Cartório Distribuidor para conferência das 

custas e taxa judiciária recolhidas nos autos, atentando-se aos 

parâmetros delineados na decisão de ref. 69.

Após, à conclusão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 120122 Nr: 3643-85.2016.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Laiza Camila dos Santos Demarchi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilberto dos Santos Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Ciscato Bastos - 

OAB:19320 B
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Emidio Dantas Junior - 

OAB:7400

 Vistos.

INDEFIRO o pedido de concessão da gratuidade da justiça na atual fase do 

procedimento, eis que a sentença que condenou o executado ao 

pagamento de custas e taxas judiciárias encontra-se acobertada pelo 

manto da coisa julgado.

INTIME-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 106497 Nr: 4810-74.2015.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Clair Lucato Debroi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMARAL AUGUSTO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:11588

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em observância à decisão proferida no âmbito do incidente de resolução 

de demandas repetitivas 0085560-68.2016.8.11.0000, que tramita perante 

a c. Seção de Direito Público do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, que acolheu seu conteúdo, SUSPENDO o curso da lide, na forma 

do disposto no art. 313, IV, do NCPC, até ulterior deliberação da superior 

instância.

INTIME-SE via DJE.

NOTIFIQUE-SE o Município de Pontes e Lacerda.

OFICIE-SE a c. Seção de Direito Público do e. Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, no bojo do incidente lá analisado, a fim de cientificá-lo da 

pendência da presente demanda.

EXPEÇA-SE o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 92405 Nr: 3751-85.2014.811.0013

 AÇÃO: Procedimentos Especiais de Jurisdição Voluntária->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Oscar Leonel de Menezes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roque Romeu Redivo, Maria Aparecida Zaia 

Redivo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adilson Mauro dos Santos 

Ferreira - OAB:4588-B/MT, GLENDA ALVES CORREA LIMA VERDE - 

OAB:21439/O, LEONARDO PIO DA SILVA CAMPOS - OAB:7202, Pedro 

Henrique Ferreira Marques - OAB:19486

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alan Vitor Braga - 

OAB:8443/MT

 Vistos.

EXPEÇA-SE mandado de imissão na posse em favor do exequente, com o 

fim de imiti-lo na posse da área de 252,28ha, que se encontra encravada 

dentro de uma área maior, denominada “Estância Redivo”, objeto da 

matrícula nº. 565 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Vila 

Bela da Santíssima Trindade/MT

EXPEÇA-SE mandado de registro ao Cartório de Registro de Imóveis da 

Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, para que proceda à 

averbação da área de 252,28ha, que se encontra encravada dentro de 

uma área maior, denominada “Estância Redivo”, objeto da matrícula nº. 

565, em nome do exequente.

Por fim, é incumbência do exequente a contratação de profissional para 

delimitar a área de sua propriedade.

INTIMEM-SE via DJE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 157883 Nr: 11782-89.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Serra da Borda Mineração e Metalurgica S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO GONÇALO GOMES DA 

SILVA JUNIOR - OAB:7940

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Filipe Morais Cunha - 

OAB:OAB/MG137120, MARIA DA GRAÇA MONTALVÃO - 

OAB:OAB/MG 48514, Vinicius Juca Alves - OAB:206993-SP

 Vistos.

A despeito da suspensão do trâmite da presente ação de execução fiscal 

por força de decisão proferida no bojo da ação de embargos à execução 

registrada sob o nº. 11782-89.2017.8.11.0013, DETERMINO a remessa dos 

autos ao Ministério Público do Estado de Mato Grosso, face a existência 

de interesse público em discussão nos autos, “ex vi” do art. 178, I, do 

NCPC.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 114726 Nr: 1803-40.2016.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Mágio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. R. FISCHER E CIA LTDA, EMERSON 

ROGÉRIO FISCHER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAX DELIS DE QUEIROZ - 

OAB:16802

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVAIR BUENO LANZARIN - 

OAB:8029, Ramão Wilson Júnior - OAB:11702/MT

 Pelo exposto, considerando que o requerente não promoveu os atos e 

diligências que lhe competia e, assim, abandonou a causa por mais de 30 

(trinta) dias, com alicerce no art. 485, III c/c o art. 771, parágrafo único, 

ambos do Novo Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente 

feito, sem resolução do mérito.Em decorrência do princípio da causalidade, 

condeno o exequente no pagamento das custas e taxas judiciárias, bem 

como em honorários advocatícios no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil 

reais), com espeque no art. 85, §2°, incisos I a IV, do NCPC.Dou a 

presente sentença como PUBLICADA com a remessa dos autos à 

Secretaria da Segunda Vara da Comarca de Pontes e 

Lacerda/MT.DISPENSADO o registro, nos termos do Provimento nº. 

42/2008 da CGJ/MT.INTIMEM-SE via DJE.Preclusas as vias impugnatórias, 

CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da presente sentença e, em nada 

sendo requerido no prazo de 30 (trinta) dias, REMETAM-SE os autos à 

Central de Arrecadação e Arquivamento, na forma do art. 5º do 

Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de estilo.CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 93867 Nr: 4865-59.2014.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulina Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

RETIFICO parcialmente a sentença proferida no feito, uma vez que no 

presente caso a condenação imposta à parte ré não ultrapassará o valor 

constante no art. 496, § 3º, do NCPC e, deste modo, não é necessário a 

remessa dos autos ao Egrégio TRF 1 para reexame necessário.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. 

SENTENÇA PROFERIDA SOB A EGIDE DO CPC/2015. REMESSA OFICIAL. 

DESCABIMENTO. ART. 496, § 3º, DO CPC. 1. A sentença sob censura, 

proferida sob a égide no CPC/2015, não está sujeita à remessa oficial, 

tendo em vista que a condenação nela imposta não ultrapassa o limite 

previsto no art. 496, § 3º, do referido Diploma Adjetivo. 2. Tratando-se de 

ação voltada à concessão/revisão de benefício previdenciário no valor 

mensal de um salário mínimo, que envolve quantidade de parcelas 

substancialmente inferior às que seriam necessárias para se chegar ao 

patamar de mil salários mínimos, resulta certo e comprovado que o valor 

total da condenação não ultrapassará o limite supramencionado. 3. 

Remessa oficial não conhecida. (Reexame Necessário - 

0009202-54.2018.4.01.9199, 2ª Turma do TRF da 1ª Região, Rel. 

Desembargador Federal Francisco Neves da Cunha, 06/06/2018).

Em aplicação analógica, DECLARO, outrossim, reaberto o prazo para 

apresentação de recurso (art. 1.026, “caput”, do NCPC).
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Preclusas as vias impugnatórias, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da 

presente sentença e, nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) dias, 

após o cumprimento da decisão de fls. 112/113, REMETAM-SE os autos ao 

arquivo provisório.

INTIMEM-SE as partes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 34956 Nr: 2384-07.2006.811.0013

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LHdO, ELW, PMdO, VdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMOdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA LIBÓRIO 

FELICIANO SATHLER - OAB:8516, Fania Liborio Feliciano - 

OAB:10015/MT, Juliano Souza Queiroz - OAB:7948/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Por prudência, antes de analisar o pedido de remoção do inventariante, 

DETERMINO a realização de tentativa de intimação de Paulo Mauro de 

Oliveira no endereço sito à Avenida Mato Grosso, 918, Pontes e 

Lacerda/MT, com a finalidade de cientificá-lo da decisão de ref. 40, bem 

como para que no prazo de 15 (quinze) dias promova a realização dos 

atos processuais tendentes a imprimir regularidade à marcha do processo, 

mormente para o fim de trazer aos autos cópia do pagamento do ITCMD.

Na sequência, DÊ-SE vista dos autos ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 114352 Nr: 1694-26.2016.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONARDO CARDOSO ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jonas Hotts Teixeira -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA BARBIERI CARNEIRO - 

OAB:13705

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLITO FERNANDES NETO - 

OAB:18503/O, EBER DOS SANTOS - OAB:19476/O

 Vistos.

DEFIRO o pedido de penhora do percentual de 30% (trinta por cento) do 

faturamento da executada, a ser realizada por oficial de justiça.

CUMPRA-SE

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60615 Nr: 955-29.2011.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marlene Jacinta Roque

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o retorno dos autos à primeira instância, com amparo no 

Provimento nº 56/2007-CGJ, abro vista à parte autora para manifestação, 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88833 Nr: 739-63.2014.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINVAL DE SOUZA LANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o retorno dos autos à primeira instância, com amparo no 

Provimento nº 56/2007-CGJ, abro vista à parte autora para manifestação, 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63102 Nr: 3444-39.2011.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Evaldo Rodrigues Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o retorno dos autos à primeira instância, com amparo no 

Provimento nº 56/2007-CGJ, abro vista à parte autora para manifestação, 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 91589 Nr: 3088-39.2014.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Renilto Deth Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉLIA MARIA DOS SANTOS 

TONHÁ ALVES - OAB:5.278-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o retorno dos autos à primeira instância, com amparo no 

Provimento nº 56/2007-CGJ, abro vista à parte autora para manifestação, 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61846 Nr: 2186-91.2011.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arlindo Martins Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o retorno dos autos à primeira instância, com amparo no 

Provimento nº 56/2007-CGJ, abro vista à parte autora para manifestação, 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 94526 Nr: 5377-42.2014.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivani Barbosa dos Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o retorno dos autos à primeira instância, com amparo no 

Provimento nº 56/2007-CGJ, abro vista à parte autora para manifestação, 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60648 Nr: 988-19.2011.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Clarice Manzano Silveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Tendo em vista o retorno dos autos à primeira instância, com amparo no 

Provimento nº 56/2007-CGJ, abro vista à parte autora para manifestação, 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63437 Nr: 3777-88.2011.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Freitas de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT, Rafael Nevack Ribeiro - OAB:15.196/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o retorno dos autos à primeira instância, com amparo no 

Provimento nº 56/2007-CGJ, abro vista à parte autora para manifestação, 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89857 Nr: 1636-91.2014.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Esther Leite Marques

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o retorno dos autos à primeira instância, com amparo no 

Provimento nº 56/2007-CGJ, abro vista à parte autora para manifestação, 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 97933 Nr: 1207-90.2015.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO BERNARDO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o retorno dos autos à Primeira Instância, com amparo ao 

prov.56/2007-CGJ, abro vista às partes para manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 119194 Nr: 3260-10.2016.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: F.M.C. CENTER CAR LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Luiz Albuquerque Dutra Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA JORGE DA CUNHA 

VIANA DANTAS - OAB:8014

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

I – INDEFIRO o pedido de penhora “on line”, haja vista que se trata de 

providência adotada recentemente por este Juízo, sem que houvesse a 

localização de ativos financeiros em nome do devedor. Deste modo, para 

o deferimento do citado pleito mister que o exequente comprove a 

alteração da situação financeira do executado, sob pena de se repetir 

atos processuais que já se mostraram inócuos;

II – INDEFIRO o pedido de indisponibilidade de bens com base no art. 185-A 

do CTN, na exata medida em que citado comando legal aplica-se 

exclusivamente a devedores tributários;

III - DEFIRO o pedido de inserção do nome do devedor juntos aos órgãos 

de proteção ao crédito, por meio da utilização do sistema SERASAJUD;

IV – Por fim, como até a data da prolação da presente decisão não se 

logrou êxito em localizar bens do devedor passíveis de penhora, 

DETERMINO a suspensão da liturgia procedimental pelo prazo de 1 (um) 

ano, mediante anotação do término na Sistema Apolo, remetendo-se os 

autos ao arquivo provisório (art. 921, III e §1º, do NCPC).

Com o decurso do prazo, DESARQUIVEM-SE os autos e INTIME-SE o 

exequente, para que no prazo de 5 (cinco) dias, de maneira fundamentada 

e mediante comprovação, indique patrimônio penhorável do executado.

Decorrido o prazo supra sem manifestação, CERTIFIQUE-SE e 

REMETAM-SE novamente os autos ao arquivo provisório pelo prazo de 5 

(cinco) anos, mediante anotação junto ao Sistema Apolo.

Por fim, decorrido o período quinquenal sem que o exequente tenha 

indicado bens passíveis de penhora, DESARQUIVEM-SE os autos e 

PROMOVA-SE à conclusão para deliberação.

INTIME-SE via DJE.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 147239 Nr: 6675-64.2017.811.0013

 AÇÃO: Liquidação Provisória de Sentença pelo Procedimento 

C o m u m - > P r o c e d i m e n t o  d e  L i q u i d a ç ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO FERREIRA MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giovanna Margonato Gaudenci 

Martins Marchioreto Matsuda - OAB:23.961, Jane Stelle Beca 

Santos - OAB:23432/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a inércia protagonizada pelo curador especial nomeado nos 

autos, DESTITUO-O do munus publico e NOMEIO como curador especial o 

NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA do Curso de Bacharelado em Direito da 

Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT) – “Campus” 

Universitário de Pontes e Lacerda, sito à Rua Goiás, nº 1.152, Centro, CEP 

78250-000, Pontes e Lacerda (MT), telefone (65) 3266-3250, “e-mail” 

npjunemat@gmail.com, o qual é representado pelos advogados Luiz Emidio 

Dantas Junior (OAB/MT 7.400) e Joacir Mauro da Silva Junior (OAB/MT 

14325), e a quem serão conferidas todas as prerrogativas atinentes aos 

arts. 185 a 187 do NCPC (conforme autoriza o art. 186, § 3º, do mesmo 

diploma legislativo).

INTIME-SE pessoalmente para oferecimento de defesa em prol do réu revel 

citado por edital.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 6706 Nr: 388-81.2000.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Orcírio Echeverria Pleutin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:PR/8123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roberto Jonas de Macedo - 

OAB:3565

 Certifico que decorreu o prazo concedido às partes sem que houvesse 

manifestação. Assim, com amparo no Provimento nº 56/2007-CGJ, 

encaminho os autos à expedição, para que se proceda à intimação 

pessoal da parte exequente para que se manifeste no prazo legal, sob 

pena de extinção e arquivamento dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87009 Nr: 4690-02.2013.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juliano Souza Queiroz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVANY FREITAS DA COSTA, Neiber 

Fernando de Paula Morato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maíra Gaspar Santos - 

OAB:21014/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVIO QUEIROZ TELES - 

OAB:10440

 Tendo em vista o teor dos documentos de fls. 233/244, com amparo no 

Provimento nº 56/2007-CGJ, abro vista à parte exequente para 
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manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 146196 Nr: 6251-22.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário (art. 275 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Michael Douglas Soares Brum

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tokio Marine Brasil Seguradora S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAIR BUENO LANZARIN - 

OAB:8029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Correa da 

Silva - OAB:8184-A

 Certifico para os devidos fins que, foi confeccionado alvará de 

levantamento. Assim, com amparo ao provimento 56/2007 - CGJ, abrimos 

vista a parte autora para manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65101 Nr: 1143-85.2012.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVA ALVES GUIMARÃES, SEBASTIÃO ALVES 

GUIMARÃES NETO, Vitalina Alves Guimarães, Jose Alves Guimarães, Inez 

Alves Guimarães Martins, Antonio Alves Guimarães, Maria Alves 

Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins que, foi confeccionado alvará de 

levantamento. Assim, com amparo ao provimento 56/2007 - CGJ, abrimos 

vista a parte autora para manifestação, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 158489 Nr: 12102-42.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Miguel Pereira da Conceição

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITAMAR LIMA DA SILVA - 

OAB:14828

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Emidio Dantas Junior - 

OAB:7400

 Vistos em correição.

Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL proposta pela FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL em face de MIGUEL PEREIRA DA CONCEIÇAO no montante de 

R$ 1.459,93 (fl. 02).

Diante do teor do Provimento n.º 13/2013 da e. Corregedoria-Geral da 

Justiça, o qual determina o arquivamento sem baixa na distribuição das 

execuções fiscais municipais e estaduais em montante inferior a 15 

(quinze) UPF’S, valor em reais de R$ R$ 1.923,60 (mil, novecentos e vinte 

e três reais e sessenta centavos), DETERMINO o arquivamento provisório 

dos autos, sem baixa na distribuição.

 Transcorrido o prazo de 1 (um) ano, INTIME-SE pessoalmente o 

exequente para, em 5 (cinco) dias, promover a atualização da Certidão de 

Dívida Ativa e requerer o que entender de direito à regular tramitação do 

processo, consignando-se que a inércia, após a devida certificação, 

ensejará na extinção do feito sem resolução do mérito na forma do art. 

485, §1.º do NCPC.

Caso o valor atualizado seja superior ao acima mencionado, 

desarquivem-se os autos para a promoção dos atos necessários ao 

cumprimento da obrigação.

INTIME-SE e CUMPRA-SE.

 EXPEÇA-SE o necessário.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1001809-59.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

EVA DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT0011702A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODOLFO ALVES SANTANA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1001809-59.2018.8.11.0013 REQUERENTE: 

EVA DOS SANTOS SILVA. REQUERIDO: RODOLFO ALVES SANTANA. 

Vistos. Cuida-se de AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C GUARDA DE 

MENOR E ALIMENTOS ajuizada por EVA DOS SANTOS SILVA, contra 

RODOLFO ALVES SANTANA, todos qualificados na peça de ingresso. 

Extrai-se da inicial que no ano de 2016 a requerente casou-se com o 

requerido e em 2018 tiveram uma filha. No entanto, em virtude da 

impossibilidade de manterem o relacionamento, ambos decidiram 

separar-se, estando afastados desde agosto do presente ano. Em virtude 

dos fatos narrados, a autora requereu a concessão da tutela provisória 

de urgência de natureza antecipada para o fim de obter a guarda 

provisória da menor, bem como a fixação de alimentos provisórios. Juntou 

documentos nas folhas retro. Determinada a emenda da inicial, a autora 

assim fez ao ID nº. 15880328. E os autos vieram conclusos. É o relatório, 

fundamento e decido. Inicialmente recebo o petitório de ID nº. 15880328 

como emenda à inicial. Ante as razões apresentadas, inclusive, com a 

juntada da declaração de hipossuficiência, DEFIRO os benefícios da 

gratuidade da justiça aos autores, ressalvada a possibilidade de 

impugnação/revogação, nos termos do art. 99, §3°, do NCPC. 

PROCESSE-SE em segredo de justiça, por força do dispositivo contido no 

art. 189, II, do Código de Processo Civil. De proêmio, insta salientar que a 

guarda só pode ser decretada após minucioso exame do ambiente que os 

menores serão inseridos, o que não acontece no presente feito. 

Entretanto, à luz do narrado na inicial, não se vê a mínima dificuldade em 

deferir a liminar para regulamentar a guarda, ainda que, por ora, provisória 

em favor da coautora/genitora da menor, até porque o infante encontra-se 

em situação que possa prejudicar sua segurança, o que demonstra a 

necessidade de que o menor permaneça sob os cuidados de sua genitora, 

suprindo, assim, os necessários cuidados que o pai deveria dispensar a 

sua filha. Ante o exposto, DEFIRO a liminar pleiteada para conceder a 

guarda provisória da (o) menor E. D. S. S. em favor da coautora, EVA DOS 

SANTOS SILVA. EXPEÇA-SE termo de guarda provisória em favor da 

coautora, EVA DOS SANTOS SILVA. Ademais, ARBITRO os alimentos 

provisórios em 30,00% (trinta por cento) do salário mínimo vigente, nos 

termos do art. 4º da Lei n. 5.478/68, a serem pagos mensalmente todo dia 

10 (dez) de cada mês, pelo réu, a partir da citação, uma vez que não 

existem informações sobre os rendimentos do réu que possa contribuir 

com valor superior ao ora arbitrado. INTIME-SE. Antes de prosseguir na 

atividade deste Juízo, deve-se ressaltar que a Justiça brasileira tem 

alçado novos caminhos no sentido de implementar e desenvolver 

mecanismos de solução de controvérsias, chamados de meios 

consensuais de conflito como mediação e a conciliação, visando 

assegurar a todos o direito à solução dos conflitos por meios adequados à 

sua natureza e peculiaridade. Neste sentido, foi recentemente implantado 

nesta Comarca a Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – 

CEJUSC de forma a buscar, primordialmente, a conciliação entre as partes 

conflitantes. Desta feita, tratando-se de matéria que se amolda ao disposto 

no art. 2º da Ordem de Serviço nº 3/2012 – NPMCSC, DETERMINO que os 

presentes autos sejam remetidos ao Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania, para que seja realizada a tentativa de sessão de 

mediação a qual fica, desde já, designada para o dia 11 de março de 2019, 

às 15h00min. Na hipótese da sessão restar frutífera, COLHA-SE a 

manifestação do Ministério Público, por meio de remessa dos autos e, na 

sequência, à conclusão. Para tanto, CITE(M)-SE e INTIME(M)-SE o(s) 

requerido(s) para que compareça(m) à sessão de mediação/conciliação 

ora designada, consignando-se expressamente no mandado que o prazo 

de 15 (quinze) dias para o oferecimento de defesa será contado a partir 

do dia aprazado para a realização da sessão de mediação, caso as 

partes não se componham amigavelmente. Ofertada a contestação, 

INTIME-SE a parte autora, na pessoa de seu (sua) advogado (a) ou 

mediante remessa dos autos à Defensoria Pública, para ofertar 

impugnação no prazo legal. Após, VISTA ao Ministério Público. Cumpridas 

as etapas acima, façam os autos conclusos para saneamento ou 

julgamento antecipado do mérito. PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Pontes e Lacerda, 29 de novembro de 2018. 

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito
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3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 131909 Nr: 127-23.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Flavio Rodrigues Macedo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juarez Vasconcelos - 

OAB:5460-B

 Considenrando quanto aos documentos juntados pelo Autor na ref. 

171/172 remeto a públicação para I N T I M A Ç Ã O do advogado do Réu 

para se manifestar quanto aos documentos pelo Autor na ref. 171/172 no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 182620 Nr: 10327-55.2018.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Goiás-GO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO VINICIUS DE ANDRADE SILVA, 

RAFAEL FERNANDO DA SILVA, Vanilson Paulino Machado Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO DOS SANTOS 

VASCONCELOS - OAB:26830/GO

 Vistos.

DESIGNO o dia 14 de dezembro de 2018, às 17h00min, para realização de 

audiência para que se proceda a oitiva das testemunhas arroladas. 

Oficie-se Àquele Juízo informando os dados da presente carta precatória 

e a data agendada para realização de audiência.

Ciência ao Ministério Público e Advogado Constituído.

Cumpra-se, com URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 181356 Nr: 9773-23.2018.811.0013

 AÇÃO: Prisão Preventiva (art. 254 e ss do CPPM)->MATÉRIA CRIMINAL - 

1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lázaro Vieira Rodrigues, Natália Putaré Oliveira 

- menor, Maria Aparecida da Silva Lima, João Batista da Costa, Guibson 

Gonçalves Martins, Guilhermina Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ladário Silva Borges Filho - 

OAB:OAB/MT 8.104, Ramão Wilson Júnior - OAB:11702/MT

 Pela MM. Juíza foi decidido: Vistos etc. Tendo em vista a natureza da 

prisão decretada, mantenho - a nos termos da decisão retro. II. 

Considerando que não foram apurados indícios de tortura ou tratamentos 

cruéis, desumanos ou degradantes, conforme alegações do custodiado e 

demais documentos carreados aos autos, entendo desnecessária a 

tomada de qualquer providência prevista na Seção 6 do Protocolo II anexo 

à Resolução 2013/15 do CNJ. Fica facultado ao interessado, contudo, 

pleitear providências aos órgãos de controle interno/externo da entidade a 

que esteja vinculado eventual agente público agressor (Corregedorias, 

Ouvidoria ou Ministério Público) que não tenha sido mencionado na 

presente audiência. III. Defiro a juntada de documentos na forma requerida 

pela douta defesa. No mais, acolho o requerimento ministerial, para tanto 

abre-se vista dos autos para manifestação, no prazo de 5 dias. IV. 

Considerando o ofício n.º 237/2018-SJ, OFICIE-SE a SEJUDH solicitando 

que empreenda as diligências necessárias para o recambiamento de 

Lázaro Vieira Rodrigues e Natália Putare Oliveira. V. Cumpra-se

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 149534 Nr: 7687-16.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Janair Santos Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público Estadual - 

Núcleo de Pontes e Lacerda - OAB:

 Vistos.

Considerando o teor da certidão de ref. 29, CANCELO a solenidade 

outrora aprazada, de modo que, DETERMINO vista dos autos ao Ministério 

Público para que se manifeste.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 154118 Nr: 9969-27.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anderson Oseni Teixeira Spoladore

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GRACIELE CRISTINA ROMERO 

MUNHOZ - OAB:20748/O

 Processo nº. 9969-27.2017.811.0013 (154118)

Vistos.

Trata-se de processo de execução de pena de Anderson Oseni Teixeira 

Spoladore.

A Defesa Técnica pleiteou a extinção do feito em razão do acórdão que 

declarou a incompetência do juízo prolator da sentença penal condenatória 

que originou o presente executivo penal.

 O Ministério Público não se opôs ao pedido da Defesa (fl. 876).

É o relatório. DECIDO.

Considerando que o acórdão juntado aos autos declarou a incompetência 

da Justiça Estadual prolatora da sentença condenatória que ensejou a 

formação do presente executivo de pena, ACOLHO o requerimento da 

Defesa, em consonância com a manifestação Ministerial, para determinar a 

EXTINÇÃO dos autos, com fulcro no artigo 485, inciso IV, do Código de 

Processo Civil, ante a ausência de pressuposto de desenvolvimento válido 

e regular do processo.

 Tendo em vista as peculiaridades do caso, encaminhem-se os autos do 

executivo à Comarca de Comodoro/MT, com as baixas e cautelas de estilo, 

para as providências que aquele Juízo entender cabíveis.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 90076 Nr: 1847-30.2014.811.0013

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Batista Paiva Sobrinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vicente Andreotto Junior - 

OAB:

 I. DIANTE DO EXPOSTO, em razão dos fatos acima noticiados, narrando o 

cometimento de fato definido como crime (art. 52 da LEP), tenho por bem 

regredir cautelarmente o regime de cumprimento da pena do reeducando, 

do semiaberto para o fechado, a teor do disposto no art. 118, inciso I, da 

LEP.II. Expeça-se mandado de prisão em desfavor do reeducando.III. 

Comunique-se o Sr. Diretor do Presídio.IV. Quando da prisão, volvam-me 

conclusos para designação de audiência de justificação.V. Cientifique-se 

o Ministério Público e Advogado Constituído.VI. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 170424 Nr: 4959-65.2018.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kleuder Santana dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Pela MM. Juíza foi decidido: Vistos etc. I. Declaro encerrada a instrução 

processual. II. Abra-se vista às partes para apresentarem Alegações 

Finais no prazo legal. III. Inexistindo qualquer alegação de nulidade, saem 

os presentes intimados. IV. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 171532 Nr: 5417-82.2018.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Pela MM. Juíza foi decidido: Vistos etc. I. Considerando as ocorrências 

acima, designo audiência em continuação para o dia 13/12/2018 as 

14h00min para oitiva das testemunhas Arlene Facundes Nogueira Ferreira, 

Ugleison Rodrigues Casupa e Alexandre Aparecido de Assis, bem como 

para realização do interrogatório do denunciado. II. Intimem – se e 

requisitem – se o Policial arrolado como testemunha e o denunciado, para 

o ato designado. Defiro o requerimento ministerial, para tanto abra-se vista 

dos autos pelo prazo de 5 dias para manifestação. III. Inexistindo qualquer 

alegação de nulidade, saem os presentes intimados. IV. Cumpra-se

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 106991 Nr: 4967-47.2015.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilson Roque Scherette

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Romildo Souza Grota - 

OAB:4333-B

 Pela MM. Juíza foi decidido: Vistos etc. I. Homologo a desistência da 

testemunha referida acima para que surtam seus jurídicos efeitos. II. 

Declaro encerrada a instrução processual. II. Abra-se vista às partes para 

apresentarem Alegações Finais no prazo legal. III. Inexistindo qualquer 

alegação de nulidade, saem os presentes intimados. IV. Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000718-31.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS SALOME DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHEUS SALOME DE SOUZA OAB - MT24554/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE OAB - MT7413/O (ADVOGADO(A))

 

Intimar advogado da parte promovente para indicar o Banco a ser 

depositado os valores a serem liberados, tendo em vista na petição não 

constar o nome do banco.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000578-31.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA CARNEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA OAB - MT22989/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimar advogado da parte promovida para apresentar Contrarrazões ao 

Recurso.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002897-35.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

E - CUIABA SOLUCOES PARA INTERNET LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SYLVIO SANTOS ARAUJO OAB - MT0008651A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO FRANCISCO MENDES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Numero do 

Processo: 1002897-35.2018.8.11.0013 REQUERENTE: E - CUIABA 

SOLUCOES PARA INTERNET LTDA - EPP REQUERIDO: SERGIO 

FRANCISCO MENDES Vistos etc. Determino a designação de audiência de 

conciliação pelo cartório, conforme pauta do Juízo. Cite-se a Promovida do 

inteiro teor do pedido inicial e intime-se da audiência a ser designada, com 

advertência de que o não comparecimento implicará em confissão e 

revelia (art. 20 da Lei n. 9.099/95). Intime-se o Promovente, cientificando-o 

que a ausência injustificada na audiência ensejará a extinção do processo 

e condenação nas custas processuais (art. 51, inc. I, § 2º, da Lei n. 

9.099/95), bem como, eventual comprovação de litigância de má-fé 

ensejará a condenação nos termos do art. 80 e 81 do NCPC. Caso não 

haja conciliação, a contestação poderá ser ofertada até 05 (cinco) dias 

após a audiência acima mencionada. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Pontes e Lacerda, 30 de novembro de 2018. LEONARDO DE ARAUJO 

COSTA TUMIATI, Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001644-12.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO JOSE DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO ROSALINO BREDA OAB - MT0014687A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TOMAZ ALVES NOGUEIRA PEREIRA NETO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Numero do 

Processo: 1001644-12.2018.8.11.0013 EXEQUENTE: CELSO JOSE DOS 

SANTOS EXECUTADO: TOMAZ ALVES NOGUEIRA PEREIRA NETO Vistos 

etc. Cite-se para que efetue o pagamento dos débitos em 03 (três) dias 

sob pena de penhora. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Pontes e 

Lacerda, 30 de novembro de 2018. LEONARDO DE ARAUJO COSTA 

TUMIATI, Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000144-76.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

GAUCHA DIESEL COMERCIO E IMPORTACAO DE AUTO PECAS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA MANETTI SENHORINHO OAB - PR0066807A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CHARLENE FERREIRA DOS SANTOS 04490774117 (REQUERIDO)

 

Intimação da advogada da parte autora, para manifestar-se nos autos, no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010196-46.2015.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CONTALEX CONTABILIDADE LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EBER DOS SANTOS OAB - MT0019476A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S P SOCORRO - ME (REQUERIDO)

 

Intimação do autor para manifestar-se, no prazo legal.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002909-49.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

VALDO RIBEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE FAGUNDES MAGALHAES OAB - MT0017567-O 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

Vistos. O jurista Luiz Guilherme Marinoni, ao lecionar que “o procedimento 

da cognição parcial privilegia os valores certeza e celeridade”, define 

como objetivos próprios da tutela de cognição sumarizada: I) assegurar a 

viabilidade da realização de um direito ameaçado por perigo de dano 

iminente; II) realizar antecipadamente um direito, em face de uma situação 

de perigo; e III) realizar um direito em vista de suas peculiaridades e em 

razão dos custos do procedimento comum. De acordo com o Código de 

Processo Civil são dois os requisitos indispensáveis à antecipação da 

tutela, em torno dos quais deve circunscrever-se a cognição, quais sejam, 

a probabilidade do direito – fummus boni iuris e o perigo de dano ou risco 

ao resultado útil do processo – periculum in mora, – isto é, a possibilidade 

de ineficácia material da decisão que venha a, eventualmente, conceder a 

tutela definitiva. Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. (g.n.) Partindo desse 

preceito entendo que se fazem presentes nos autos os requisitos 

autorizadores para a antecipação de tutela pedida. No caso posto em 

discussão, o autor alega que não é responsável por eventual fraude no 

aparelho medidor de energia elétrica da unidade consumidora que ora 

reside há apensa quatro meses e que, mesmo assim, sem ser notificado, 

vem sendo cobrado por altos valores. Da análise detida dos autos, bem 

como dos argumentos trazidos, tem-se que o indeferimento do pedido 

poderá acarretar danos irreparáveis ou de difícil reparação ao autor. 

Verifico ainda que os fundamentos deduzidos restaram de forma clara e 

precisa, preenchendo o pedido dos requisitos do fumus boni iuris e do 

periculum in mora. Nesse aspecto, registro que o autor trouxe aos autos 

indícios de prova que autorizassem a concessão nesta fase processual 

dos pleitos iniciais. Diante disso, entendo que a antecipação de tutela 

pretendida encontra respaldo legal, vez que há prova inequívoca e perigo 

de dano irreparável ou de difícil reparação. Posto isso, defiro a 

antecipação de tutela pretendida para determinara parte requerida, a 

suspensão da cobrança dos valores referentes as fatura de energia 

elétrica ora impugnadas neste processo, bem como, determianr a 

requerida que se abstenha de cortar o serviço de energia elétrica da 

unidade consumidora em que reside o requerente.. Outrossim, com fulcro 

no inciso IV do art.139 c/c inciso IV do art.77, ambos do CPC, determino 

como medida coercitiva e necessária para assegurar o cumprimento com 

exatidão da decisão judicial de antecipação da tutela, aplicação de multa 

por ato atentatório à Justiça, no valor de R$100,00 por dia, até o montante 

de R$5.000,00 (cinco mil reais). Na seqüência, prossiga-se com a 

designação de audiência para conciliação e citação do réu para, 

querendo, contestar a presente ação. Intimem-se e Cumpra-se.Cumpra-se.

Comarca de Poxoréo

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72285 Nr: 1751-41.2016.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosa Lopes da Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leila dos Santos Uchiyama

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adalberto Lopes de Souza - 

OAB:3948/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Paulo Santos da 

Silva - OAB:9.565

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007-CGJ 

(CNGC/MT), impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR as partes, 

via advogado, através do DJE (Diário da Justiça Eletrônico), acerca da 

audiência de inquirição de testemunha, designada para o dia 05/12/2018 

às 14h45min, na 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT. Devendo ainda, 

o advogado da parte que arrolou a testemunha Suleyma de Vasconcelos 

Barros, intimá-la, por carta com aviso de recebimento, acerca do dia, 

horário e local da audiência ora designada, devendo juntar aos autos 

cópia da correspondência de intimação e do comprovante de recebimento, 

com antecedência mínima de 3(três) dias em relação à audiência, nos 

termos do artigo 455, §1º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 76603 Nr: 1778-87.2017.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Odete Nunes de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Poxoréu-MT, Fundo Municipal de 

Previdência Social dos Servidores Municipais Poxoréu Previ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Josineia Sanabria Ortiz Prado - 

OAB:9822/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristina Porto Pereira - 

OAB:15009, Maiara Cristiane da Silva Rosa - OAB:OAB/MT 23703/O

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007-CGJ 

(CNGC/MT), impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte 

requerente via advogado, através do DJE (Diário da Justiça Eletrônico), 

para, no prazo legal, apresentar as contrarrazões ao recurso de apelação 

interposto.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010082-75.2013.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

A S Q OLIVEIRA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO COSTA NICOLINO OAB - MT0012900A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTES RODOVIARIOS IRMAOS XAVIER LTDA - ME (REQUERIDO)

MARIA INES PEREIRA XAVIER (REQUERIDO)

ALEXANDRE XAVIER (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU Certidão Processo: 

8010082-75.2013.8.11.0014 Certifico que nos termos da Legislação 

vigente e em cumprimento às determinações da Ordem de 

Serviço/Provimento, impulsiono estes autos com a finalidade deintimar o 

Promovente para dar prosseguimento ao feito, requerendo o que entender 

de direito no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção e 

arquivamento. POXORÉO, 30 de novembro de 2018 MARILUCIA 

RODRIGUES DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU E INFORMAÇÕES: RUA 

EUCLIDES DA CUNHA, S/N, SANTA LUZIA, POXORÉO - MT - CEP: 

78800-000 TELEFONE: (66) 34361250

Comarca de São José do Rio Claro

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000384-34.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

RITA MARTINS SOARES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JHANYLEYNE FURLAN SORTI OAB - MT23741/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Intimação do(a) Excelentíssimo(a) advogado(a) da parte autora para 

Impugnar a Contestação no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000648-51.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:
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BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT0016807S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ISAIAS PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE SÃO 

JOSÉ DO RIO CLARO DESPACHO Processo: 1000648-51.2018.8.11.0033. 

REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO REQUERIDO: ISAIAS PEREIRA Vistos. Prestadas, nesta 

data, via ofício n.º, 62-2018/GAB, as informações solicitadas pelo 

Desembargador Sebastião de Moraes Filho, no bojo do Agravo de 

Instrumento n.º 1013204-87.2018.8.11.0000, cuja cópia segue em anexo. 

No mais, cumpra-se conforme determinado na decisão id. 15874456, 

observada, todavia, as modificações determinadas no agravo de 

instrumento supramencionado, decisão id 16751704. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. São José do Rio Claro – MT, 29 de novembro 

de 2018. CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000749-88.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

ECOPLAN MINERACAO LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVERIO SOARES DE MORAES OAB - MT0012006A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEAN MICHELS (RÉU)

 

Intimação do(s) Excelentíssimo(s) advogado(s) da parte autora para que 

efetue o pagamento da diligência do oficial de justiça para cumprimento do 

mandado de intimação da parte requerida, sendo cobrado R$ 2,50 por Km 

rodado (ida e volta) conforme Portaria nº 035/2013-DF. Informo que o valor 

mencionado deverá ser recolhido mediante guia a ser expedida no 

seguinte endereço eletrônico: www.tjmt.jus.br > Serviços > Guias > 

Diligências > Emissão de guia de diligência, devendo ser juntado o 

comprovante do pagamento nos autos, mediante petição, nos termos do 

Provimento nº 07/2017 – CGJ. Informo ainda que deverá apresentar 

endereço pormenorizado para que o oficial de justiça possa cumprir a 

diligência (nome da Fazenda, km, etc.)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000795-77.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

MILSON LEMES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ PEREIRA DA COSTA OAB - MT20276/O (ADVOGADO(A))

INDIANARA CONTI KROLING OAB - MT0011097A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE SÃO 

JOSÉ DO R IO  CLARO DESPACHO PROCESSO: 

1000795-77.2018.8.11.0033. AUTOR(A): MILSON LEMES DE OLIVEIRA 

RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

Vistos. Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita. Preenchidos 

os requisitos legais do art. 319 do NCPC, RECEBO a petição inicial sub 

examine. Determino a remessa dos autos ao Centro Judiciário de Solução 

de Conflitos para realização de audiência de mediação/conciliação entre 

as partes, a teor da disposição do art. 334 do Código de Processo Penal e 

Provimento n.º 09/2016 do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso. 

Cite-se o requerido e intimem-se as partes para comparecimento ao ato, 

consignando que a ausência injustificada à audiência será considerada 

ato atentatório à dignidade da justiça e sancionada com arbitramento de 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, revertido em favor da União ou do Estado. As partes deverão 

estar acompanhadas por seus advogados ou defensor público, conforme 

previsão do artigo 334, § 9.º, do Código de Processo Civil. Sendo a 

tentativa de acordo exitosa, voltem os autos conclusos para a devida 

homologação. Do contrário, deverá o requerido sair intimado para 

apresentação da resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data 

da realização da audiência, nos termos do artigo 335, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Com a resposta, havendo preliminares ou documentos 

juntados, intime-se a parte autora para impugnação à contestação, no 

prazo de 10 (dez) dias e, em seguida, voltem para decisão. Cumpra-se. 

São José do Rio Claro – MT, 30 de novembro de 2018. CRISTHIANE 

TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000778-41.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ SÉRGIO DEL GROSSI (EXEQUENTE)

ALEXRANDE CÉSAR DEL GROSSI (EXEQUENTE)

JOSE CARLOS DEL GROSSI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ SERGIO DEL GROSSI OAB - MT8294/B (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE CESAR DEL GROSSI OAB - MS9916-B (ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS DEL GROSSI OAB - MS7884-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELENA FRANCO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GERVASIO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MS3592 (ADVOGADO(A))

 

Intimação do(s) Excelentíssimo(s) advogado(s) da parte autora para que 

efetue o pagamento da diligência do oficial de justiça para cumprimento do 

mandado de intimação da parte requerida, sendo cobrado R$ 2,50 por Km 

rodado (ida e volta) conforme Portaria nº 035/2013-DF. Informo que o valor 

mencionado deverá ser recolhido mediante guia a ser expedida no 

seguinte endereço eletrônico: www.tjmt.jus.br > Serviços > Guias > 

Diligências > Emissão de guia de diligência, devendo ser juntado o 

comprovante do pagamento nos autos, mediante petição, nos termos do 

Provimento nº 07/2017 – CGJ. Informo ainda que deverá apresentar 

endereço pormenorizado para que o oficial de justiça possa cumprir a 

diligência (nome da propriedade, km, etc.)

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 29213 Nr: 3092-55.2010.811.0033

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLECIO SCHWADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA PAULA TANSSINI 

RODRIGUES SILVA - OAB:10361

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.819/PR, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:56.918/PR

 PROCESSO: 3092-55.2010.811.0033

CÓDIGO: 29213

REQUERENTE: CLÉCIO SCHWADE

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S/A

DESPACHO

 Vistos.

Sobre a manifestação de redução da perícia formulada pela Fazenda 

Pública Estadual às fls. 170/175, oficie-se o perito visando verificar 

eventual possibilidade de redução dos honorários arbitrados, consignando 

o prazo de 10 (dez) dias para resposta.

Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 29 de novembro de 2018.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 2244 Nr: 286-96.2000.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS GRECCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVIERA 

SHCAIRA - OAB:20945/A OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO DOS ANJOS SILVA 

JUNIOR - OAB:23667/O, VALDIR BRUNO ENGEL JUNIOR - OAB:8013/MT

 Ante o exposto REJEITO a presente exceção de pré-executividade, 
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devendo a ação executiva prosseguir nos seus ulteriores 

termos.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.São José do Rio Claro – MT, 29 

de novembro de 2018. CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 19318 Nr: 1091-05.2007.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLESIO SCHWADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.819/PR, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:56.918/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA TRAVAINA BRAZ - 

OAB:14906-B/MT

 PROCESSO: 1091-05.2007.811.0033

CÓDIGO: 19318

REQUERENTE: BANCO DO BRASIL S/A

REQUERIDO: CLESIO SCHWADE

DESPACHO

 Vistos em correição.

Intime-se, pessoalmente, a parte autora para promover o regular 

andamento do feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 29 de novembro de 2018.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 72257 Nr: 2288-43.2017.811.0033

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEVERBES SEBASTIÃO FRANCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KROLING E OLIVEIRA ADV. ASSOCIADOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO GOLICZESKI - 

OAB:13811

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA DE OLIVEIRA 

BARROS - OAB:14663/MT, INDIANARA CONTI KROLING - 

OAB:11.097/MT

 Autos nº 2288-43.2017.811.0033

Cód. 72257

Vistos.

Visando uma forma mais célere para a resolução dos conflitos, como 

também visando a pacificação social defiro o pedido formulado pela 

requerente e determino a remessa dos autos ao Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania, consoante disposto nos §§ 2º e 3º do 

artigo 3º e 334, ambos do Código de Processo Civil, para designação de 

sessão de conciliação/mediação.

Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 28 de novembro de 2018.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 24492 Nr: 1739-14.2009.811.0033

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE LUIZ JUSTINO, VALDETE GOMES JUSTINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isto, em razão da perda superveniente do objeto JULGO EXTINTA a 

presente AÇÃO DE APOSENTADORIA RURAL POR INVALIDEZ proposta 

por JOSÉ LUIZ JUSTINO em face de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, 

inciso VI, do Código de Processo Civil, face a perda superveniente do 

objeto.Transitada em julgado, arquivem-se com anotações de 

estilo.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.São José do Rio 

Claro – MT, 28 de novembro de 2018.CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO 

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 29322 Nr: 71-37.2011.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINDINALVA MARIA DA CONCEIÇÃO, JOSE OTAVIO DA 

SILVA, CICERO PEDRO DA SILVA, JOSÉ ELIAS DA SILVA, CLAUDINETE 

DA SILVA, MARIA MADALENA DA SILVA, JOSÉ CLAUDIO DA SILVA, 

MARIA CLAUDINETE SILVA, MARIA JOSÉ DA SILVA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por todo o exposto, face à ausência de prova dos requisitos legais para a 

concessão do benefício da aposentadoria por idade, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, extinguindo a ação com 

resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do NCPC.Por 

conseguinte, condeno a autora ao pagamento das custas processuais, 

bem como, aos honorários do procurador da parte ex adversa, que nos 

termos do artigo 85, §2º, do NCPC, arbitro em R$ 1.000,00 (um mil reais), 

observando-se, no entanto, quanto à inexigibilidade das verbas, eis que a 

requerente é beneficiária da assistência judiciária gratuita.Certificado o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 62438 Nr: 342-70.2016.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORESTES RODRIGUES PAIXÃO SOBRINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PANGLOSS ADMINISTRADORA DE BENS 

LTDA, WILSON BONANCIN, MARIO BONANCIN FILHO, MARIA CRISTINA DE 

QUEIROZ ORLANDA JUNQUEIRA, JOSE WALTER JUNQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ PEREIRA DA COSTA 

- OAB:20276/O MT, INDIANARA CONTI KROLING - OAB:11.097/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ ALMEIDA VILELA - 

OAB:OAB/MT 11.012, MARIA CRISTINA DE QUEIROZ ORLANDA 

JUNQUEIRA

aria Cristina - OAB:12.085-MT, MARIA CRISTINA DE QUEIROZ 

ORLANDA JUNQUEIRA - OAB:12085-A/MT, MAURO ROSALINO BREDA - 

OAB:14.687, MICHELL ANTONIO BREDA - OAB:16990/O, PAULO DE 

ALMEIDA VILELA - OAB:9538/MT

 Isto posto, ante ausência de regularização da representação processual 

por parte do autor, devidamente intimado, julgo extinto o processo, sem 

resolução do mérito, com fulcro nos artigos 76, §1.º inciso I, e 485, inciso 

IV, do Código de Processo Civil.Condeno a parte autora ao pagamento de 

custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios em 

favor dos patronos dos requeridos, que arbitro em 10% sobre o valor 

atualizado da causa, forte no artigo 85, § 2.º, do CPC.Preclusa a via 

recursal, certifique-se o trânsito em julgado e, em seguida, arquivem-se os 

autos, com as anotações, providências e baixas de estilo.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 20371 Nr: 228-15.2008.811.0033

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORESTES RODRIGUES PAIXÃO SOBRINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUARIA PANGLOSS LTDA, WILSON 

BONANCIN, MARIO BONANCIN FILHO, MARIA CRISTINA DE QUEIROZ 

ORLANDA JUNQUEIRA, JOSE VALTER JUNQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ PEREIRA DA COSTA 

- OAB:20276/O MT, INDIANARA CONTI KROLING - OAB:11.097/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ ALMEIDA VILELA - 

OAB:OAB/MT 11.012, MAURO ROSALINO BREDA - OAB:14.687, 

MICHELL ANTONIO BREDA - OAB:16990/O, PAULO DE ALMEIDA 

VILELA - OAB:9538/MT
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 Vistos. Convém destacar que embora as ações de usucapião (petitória) e 

de reintegração de posse (possessória) não comportem cumulação, no 

caso, entendo que o julgamento conjunto dos processos distintos 

(usucapião e reintegração de posse), se faz necessário para adequada 

administração da justiça evitando decisões conflitantes.Na hipótese dos 

autos, a presente ação reintegração de posse e a ação de usucapião 

autos n.º 46-20.1194.811.0033 – cód. 202, são evidentemente conexas, 

tendo em vista que tratam da mesma área de terras (2.227 hectares de 

terras às margens do Rio Alegre). Ambas têm como causa remota de 

pedir, o mesmo contexto fático, o exercício da posse sobre o bem imóvel 

questionado, cuja relação, uma vez reconhecida judicialmente, teria como 

natural efeito de inviabilizar ou o alegado esbulho possessório, que 

ensejou o ajuizamento da ação de reintegração, ou a usucapião, fundada 

na posse prolongada no tempo.Convém frisar que há conexão entre 

ações que discutem sobre o mesmo objeto ou causa de pedir, de forma 

que os processos podem ser reunidos para instrução e julgamento 

simultâneo, como dispõe o CPC/15:“Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) 

ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.1º. 

Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, 

salvo se um deles já houver sido sentenciado.(...)”Logo, sendo a 

usucapião forma de aquisição de propriedade pela posse prolongada no 

tempo, a sentença proferida no respectivo processo deve guardar a 

necessária coerência com a prolatada na presente ação possessória, 

relativa ao mesmo bem imóvel, ajuizada posteriormente, sob pena de 

emissão de comandos judiciais conflitantes acerca do fundamento que 

constitui a mesma causa (remota) de pedir.Logo, indefiro o pedido de fls. 

710/714 devendo o presente feito aguardar o término da instrução dos 

autos da ação de usucapião, para fins de julgamento 

conjunto.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 51370 Nr: 507-25.2013.811.0033

 AÇÃO: Seqüestro->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORESTES RODRIGUES PAIXÃO SOBRINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUARIA PANGLOSS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ PEREIRA DA COSTA 

- OAB:20276/O MT, INDIANARA CONTI KROLING - OAB:11.097/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ DE ALMEIDA VILELA - 

OAB:11012/MT, PAULO DE ALMEIDA VILELA - OAB:9538/MT

 Vistos. (...)Isto posto, indefiro, pois, o pedido fls. 162, posto não ser 

possível a suspensão do processo.Indefiro, ainda, a medida constritiva 

postulada pelo autor, penhora on line de ativos financeiros existente em 

contas bancárias de possíveis arrendatários da área litigiosa.Determino 

seja a parte autora intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias, promover 

a juntada ao feito de documentos que comprovem que área objeto dos 

processos em apenso foi arrendada para terceiros, a correta delimitação 

da área reclamada (sobre que porção de área recai eventual 

arrendamento), e, ainda, a identificação dos arrendatários, sob pena de 

extinção do feito.Assim, postergo a análise do pleito de inclusão de Wilson 

Bonancin, Mário Bonancin, Maria Cristina de Queiroz Orlanda Junqueira e 

José Valter Junqueira para após o encarte ao feito dos documentos acima 

citados, quando então se reunirá elementos necessários para aferir 

legitimidade deles para figurar no polo passivo da lide.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 56423 Nr: 1891-86.2014.811.0033

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MRDC, SVDDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO GOLICZESKI - 

OAB:13811

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA CRISTINA FREITAS 

SILVA - OAB:18295, DANIELLI REDIVO - OAB:OAB/MT 17.898

 PROCESSO: 1891-86.2014.811.0033

CÓDIGO: 56423

REQUERENTE: MARCELO RODRIGUES DE CAMPOS

REQUERIDO: S. V. D. DE C.

DESPACHO

 Vistos em correição.

Sobre o pleito formulado pela parte autora à fl. 104/105 e documentos 

seguintes, manifeste-se a requerida, no prazo de 10 (dez) dias, inclusive 

sobre eventual interesse na suspensão dos presentes autos.

Após, encaminhem-se os autos ao representante do Ministério Público 

Estadual para manifestação, também em 10 (dez) dias.

A seguir, conclusos para deliberações.

Intime-se. Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 29 de novembro de 2018.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 79788 Nr: 1436-82.2018.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEITON LUIZ DE OLIVEIRA RUIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON DE SOUZA - 

OAB:24894/O, MAYCON GLEISON FURLAN PICININ - OAB:16.158-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelas razões expendidas DEFIRO a tutela de urgência para o fim de 

DETERMINAR a exclusão do nome do requerente dos cadastros de 

proteção ao crédito, bem como a manutenção do requerente na posse dos 

bens móveis dados em garantia.Tome-se por termo a caução apresentada 

pelo requerente.Finalmente, nos termos do artigo 334 do Código de 

Processo Civil, DETERMINO a remessa dos autos ao Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos para designação de audiência de mediação.CITEM-SE 

os requeridos e INTIMEM-SE as partes para comparecimento, sendo que a 

intimação do autor deverá ser realizada na pessoa de seu advogado, para 

comparecimento na audiência designada, que será realizada pelo 

Mediador/Conciliador Judicial cadastrado pelo Tribunal de Justiça, 

conforme parágrafo primeiro do artigo 334 do Código de Processo Civil e 

Provimento n. 09/2016 do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso.As 

partes deverão estar cientes de que o não comparecimento injustificado à 

audiência será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e 

sancionado com arbitramento de multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertido em favor da União 

ou do Estado. As partes deverão estar acompanhadas por seus 

advogados ou defensor público, conforme artigo 334, parágrafo nono do 

Código de Processo Civil.Havendo conciliação/mediação, voltem para 

homologação.Sendo a conciliação/mediação inexitosa, deverá os 

requeridos saírem intimados para contestação, no prazo legal, contados 

da audiência, nos termos do artigo 335, do Código de Processo Civil e em 

caso de não apresentação da defesa, certifique-se.Com a resposta, 

havendo preliminares ou documentos juntados, intime-se o requerente 

para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias e, em seguida, voltem 

conclusos para decisão.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário.São José do Rio Claro – MT, 22 de novembro de 

2018.CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65065 Nr: 1671-20.2016.811.0033

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINEIDE VIEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUARÊS ANTONIO BATISTA DO AMARAL, 

MARLY SONIA RUFFO DO AMARAL, BANCO DO BRASIL S/A, ESPOLIO 

DE JOSE CASSIMIRO GONÇALVES DE FARIA, LUCIANA CORREIA LIMA 

FARIAS BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYCON GLEISON FURLAN 

PICININ - OAB:16.158-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A/MT, JUARÊS ANTONIO BATISTA AMARAL - 

OAB:2638/MT, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:14.258-A/MT

 Intimo a parte autora para que, no prazo legal, manifeste-se acerca da 

correspondência devolvida de fls. 127.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 22034 Nr: 1899-73.2008.811.0033

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO DARMASO, ANTONIA EREDIA CABRERA 

DARMASO, ANTONIO EMILIO DARMASO EREDIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS DE SOUZA, CLARICE FATIMA 

BIANCHIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO EMILIO DARMASO 

EREDIA - OAB:83823/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, promova a 

complementação das custas, conforme cálculo de fls. 126.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51376 Nr: 517-69.2013.811.0033

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRMÃOS SAITO LTDA, MILTON MASSATO 

SAITO, DAMASIA FIGUEIREDO DIAS, GOICHI SAITO, SHIJUKO 

HOURINOUCHI SAITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAROLDO WILSON MARTINEZ DE 

SOUZA JÚNIOR - OAB:OAB/PE 20.366-D

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

INTIMO a parte autora para que, no prazo legal, apresente o comprovante 

de recolhimento das custas de desarquivamento dos autos.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 29744 Nr: 491-42.2011.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIO BOTINO RICIARD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUÍS FELIPE LAMMEL - 

OAB:7133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): FLAVIO BOTINO RICIARD, Cpf: 

32705999949, Rg: 903194, brasileiro(a), casado(a), veterinario e 

zootecnista, Telefone 3386-2785. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Diante da liquidação integral dos valores em execução, e com 

fundamento no artigo 924, inciso II c/c artigo 925, ambos do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTA a fase executória do presente feito, com 

resolução de mérito.Custas pela executada.Sem prejuízos, levantem-se 

eventuais penhoras e/ou quaisquer outros atos constritivos porventura 

efetivado nos autos.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Oportunamente, arquive-se.São José do Rio Claro, 09 de outubro de 

2018.CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIOJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, JOSE ALBERTO DELLA 

MEA JÚNIOR, digitei.

São José do Rio Claro, 30 de novembro de 2018

Jose Alberto Della Mea Júnior Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 66376 Nr: 2528-66.2016.811.0033

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO 

UNIÃO PARANÁ - SICREDI UNIÃO PR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVA ABATE DE ANIMAIS LTDA - ME, KELY 

FERNANDA BARBOSA DA SILVA DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para que, no prazo legal, manifeste-se acerca das 

certidões negativas de fls. 87/89.

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 57435 Nr: 2618-45.2014.811.0033

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HARRI PSCHEIDT, IEDA MARA DEMOMI PSCHEIDT, JAIR 

TADEU DURÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ARISTIDES CUSTÓDIO DA SILVA, 

ANNA PEREIRA DA SILVA, SOGE - SOCIEDADE GUARULHENSE DE 

EDUCAÇÃO, ESPÓLIO DE URBANO FERREIRA DE MEDEIROS, VALENTIM 

MARCIANO DA COSTA, EVALINA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE CESAR DEL GROSSI 

- OAB:9916, BRUNA SIMIOLI GARCIA TUNES DE LIMA - OAB:12432/MS, 

JOSE CARLOS DEL GROSSI - OAB:7884-B, LUIS SÉRGIO DEL GROSSI - 

OAB:8294-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADÃO PAVONI RODRIGUES - 

OAB:177151, CARLOS ALBERTO TAKASE - OAB:11.640 OAB/MT, 

DIEGO LUCAS GASQUES - OAB:16.011/MT, ELIAS VANIN - 

OAB:10026/O, GUSTAVO TOMAZETI CARRARA - OAB:5967/MT, 

MARCELO LEANDRO MARTINS ROSADA - OAB:11544-A MT, 

VANESSA TOMAZETI CARRARA DE FIGUEIREDO - OAB:4653/MT

 Vistos em correição.

1. Cumpra a Secretaria as seguintes providências:

a) Intime-se, via DJe, o(a/s) advogado(a/s) da parte autora (procurações 

de fls. 26, 27 e 28) para que, em 15 (quinze) dias, manifestem-se sobre: 

(i) a impossibilidade de intimação do(s) requerido(s) Valentim Marciano da 

Costa e sua esposa Evalina da Costa (certidão de fl. 2.479), (ii) os 

requerimentos formulados pela UNIÃO por meio da petição de fls. 

2.526/2.256-verso, (iii) os requerimentos formulados pelo ESTADO DE 

MATO GROSSO por meio da petição de fls. 2.528/2.529, e (iv) a não 

citação de ARILSON ZARELLI CUSTÓDIO DA SILVA (aviso postal de fl. 

2.534).

b) Intime-se, via DJe, o(a/s) advogado(a/s) da parte autora JAIR TADEU 

DURÃO (Drª Bruna Simioli Garcia Tunes de Lima – procuração fl. 28) para 

que, em 15 (quinze) dias, manifeste-se sobre: (i) a contestação fls. 

2.258/2.277, apresentada por SOGE – Sociedade Guarulhense de 

Educação, (ii) a contestação de fls. 2.501/2.513, apresentada pelo Espólio 

de Urbano Ferreira de Medeiros, representado por seu inventariante, 

Aristeu Ferreira de Medeiros, e (iii) a petição de fls. 2.537/2.538, 

protocolada em 19-07-2018, por Harri Pscheidt e Ieda Mara Demomi 

Pscheidt.

c) Intime-se, via DJe, o(a/s) advogado(a/s) dos requeridos (i) SOGE – 

Sociedade Guarulhense de Educação (procuração de fl. 2.293) e (ii) 

Espólio de Urbano Ferreira de Medeiros (procuração de fl. 2.506-verso), 

para que, em 15 (quinze) dias, manifestem-se sobre a petição de fls. 

2.537/2.538, protocolada por Harri Pscheidt e Ieda Mara Demomi Pscheidt.

d) Decorridos os prazos, com ou sem manifestação, certifique-se.

e) Efetivadas as providências, retornem conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75759 Nr: 3698-39.2017.811.0033

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALTER TRABACHIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON MATEUS CRIVELETTO, SÔNIA MARIA 

FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDNEI GUEDES FERREIRA - 
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OAB:7900/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

manifestar-se acerca da Certidão do Oficial de Justiça de fls.37, 

requerendo o que for de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 79594 Nr: 1357-06.2018.811.0033

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELEANDRO LUIZ BARP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO EDUARDO REIS DE 

SIQUEIRA - OAB:6780, Paola Cristina Rios Pereira Fernandes - 

OAB:9510/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

manifestar-se acerca da Certidão do Oficial de Justiça de fls.75, 

requerendo o que for de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 76027 Nr: 3774-63.2017.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIONISIO DOSWALDO FILHO, LUZIA 

MACHADO PRESSINATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE MARIA MARIANO - 

OAB:3539-B/MT

 Vistos em correição.

1. Defiro o pedido de levantamento dos valores depositados judicialemtne 

pela executada Luzia Machado Pressinato.

2. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências:

a) Expeça-se alvará para levantamento dos valores depositados 

judicialmente em favor da parte exequente (fls. 70/70-verso).

b) Intime-se a parte exequente, através de seus advogados para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, dar regular prosseguimento ao feito, sob pena 

de extinção.

c) Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem 

os autos conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 32132 Nr: 320-51.2012.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CRISTINA DE QUEIROZ ORLANDA JUNQUEIRA, 

JOSE WALTER JUNQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON BONANCIN, ELIANA DE MARCHI 

BONANCIN, MARIO BONANCIN FILHO, LIRIA ELISABETE CHEIDA 

BONANCIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAQUIM LUIZ BERGER 

GOULART NETTO - OAB:11269/O, NILSON DA SILVA - OAB:268677/SP, 

THIAGO RIBEIRO DA ROCHA - OAB:24.296-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO ROSALINO BREDA - 

OAB:14.687

 3. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de intervenção de terceiro na 

modalidade de assistência litisconsorcial, formulado às fls. 3.334/3.340 por 

Rubens Dias, Milton Luiz da Silva, José Luiz da Silva e Yukio Hirano, e 

DEFIRO o pedido formulado pelos executados às fls. 3.425, para 

suspender todo e qualquer ato de constrição e/ou expropriação, nestes 

autos, em bens dos executados.Por consequência, e em obediência à 

decisão da Desembargadora Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso (fls. 3.426/3.429), SUSPENDO o andamento processual deste 

cumprimento de sentença, até o julgamento do Recurso Especial interposto 

pelos executados nos autos do Agravo de Instrumento nº 

1000799-19.2018.8.11.0000, restando prejudicados os pedidos dos 

exequentes de fls. 3.367/3.378, reiterados às fls. 3.383/3.386.4. Cumpra a 

Secretaria Judiciária as seguintes providências:a)Intimem-se, via DJe, 

o(a/s) advogado(a/s) dos Exequentes e dos Executados do inteiro teor 

desta decisão.b)Intime-se, via DJe, o advogado subscritor do pedido de 

fls. 3.334/3.340 (Nilson da Silva, OAB/SP 268677).c)Noticiado o julgamento 

do Recurso Especial, com ou sem manifestação dos interessados, 

certifique-se e retornem conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 33228 Nr: 1417-86.2012.811.0033

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROYAL FIC DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE 

PETROLEO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABATEDOURO TRES IRMÃOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBINO CARLOS 

KRIZIZANOWSKI - OAB:7231/MT, FÁBIO ANDRÉ FADIGA - 

OAB:139.961/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBINO CARLOS 

KRIZIZANOWSKI - OAB:7231/MT

 Vistos em correição.

1. ABATEDOURO TRÊS IRMÃOS LTDA interpôs Recurso de Embargos de 

Declaração contra a sentença que julgou procedentes os pedidos 

inscritos na Ação Monitória, constituindo o título executivo judicial.

Alega, em síntese, que o ato judicial hostilizado foi equivocado, visto que 

não foram observados os prazos concedidos para regularização 

processual, tendo a sentença como fundamento a ausência de resposta 

da requerida.

É o relato do essencial. Fundamento e Decido.

2. O recurso de embargos de declaração pressupõe, a teor do artigo 

1.022, do Código de Processo Civil, obscuridade, contradição, omissão na 

decisão judicial, podendo ser manejados também para a correção de erros 

materiais.

Pois bem.

Lendo-se os fundamentos e o dispositivo da sentença impugnada não se 

verifica a alegada omissão, obscuridade, contradição ou erro material, 

vale dizer, a existência de proposições entre si inconciliáveis, máxime 

quando e, como na espécie, declina motivos bastantes para o acolhimento 

da pretensão inaugural e, ao final, conclui por essa providência, 

julgando-se procedente o pedido inicial.

Na verdade, o que o embargante pretende é rediscutir o julgado, por não 

se conformar com o estabelecido pela sentença, o que não tem lugar 

nesta via, sendo que eventual ilegalidade do decisum, no particular, deve 

ser remediada pelos meios impugnativos aptos a tal mister, não servindo 

os aclaratórios, nessa específica hipótese dos autos, a sarar o vício 

processual noticiado.

3. DESPROVEJO, por isso, os Embargos Declaratórios, ante a inexistência 

de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão 

objurgada.

4. Preclusa a via recursal, cumpram-se as deliberações de fls. 75/76.

5. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 78557 Nr: 829-69.2018.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEIDE APARECIDA SANTIAGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYCON GLEISON FURLAN 

PICININ - OAB:16.158-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.Deverá o Senhor Perito apresentar o laudo pericial no 

prazo de 30 (trinta) dias, preenchendo o formulário de quesitos unificados 

(anexo I), conforme Recomendação Conjunta nº 1, do CNJ. Deverá ainda 

responder aos quesitos apresentados pelo INSS às fls. 54/55-verso e pelo 

autor à fl. 75.A fim de facilitar a realização dos trabalhos periciais, cópia 

dos laudos e exames médicos que acompanharam o pedido inicial deverão 

ser encaminhados ao douto profissional.3. Cumpra a Secretaria, portanto, 

as seguintes providências:a)Proceda-se com cadastramento do 

profissional médico nomeado e o intime da nomeação.b)Intime-se, via DJe, 
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o(a/s) patrono(a/s) da parte autora sobre o teor da presente 

decisão.c)Intime-se também o Instituto Requerido, na pessoa do 

Procurador-Chefe junto a Autarquia Federal (Lei nº 10.910/2004).d)Após, 

intime-se o perito médico para que agende data para realização da perícia, 

intimando-se as partes, em seguida, da data designada, observando-se 

que os quesitos formulados pelas partes, bem como cópia dos laudos e 

relatórios médicos que instruíram o pedido inicial deverão ser 

encaminhados ao médico perito.e)Apresentado o laudo, intimem-se as 

partes (o autor, via DJE e o réu, por remessa dos autos) para se 

manifestarem acerca dos trabalhos nos respectivos prazos legais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 54542 Nr: 385-75.2014.811.0033

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS LOPES - 

OAB:15837-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - 

OAB:128341, SERGIO RODRIGO RUSSO VIEIRA - OAB:808-A OAB/AM

 3. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, nos 

termos do artigo 924, inciso II, c/c artigos 513, 526, § 3º e 771, todos do 

Código de Processo Civil.Sem custas e despesas processuais e verba 

honorária.Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e, em 

seguida, arquivem-se estes autos, com as anotações, providências e 

baixas de estilo. Publicada com a inserção no Sistema Apolo. Dispensado 

o registro da sentença (art. 317, § 4º, CNGC). Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 64509 Nr: 1422-69.2016.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO MOCELLIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VPR BRASIL - IMPORTAÇÕES E 

EXPORTAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON RODRIGUES FONTELLI - 

OAB:8188

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências:

a) Intime-se a parte exequente para indicar providência efetiva e apta ao 

prosseguimento regular do cumprimento de sentença, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção, não sendo suficiente para esse fim 

mero pedido de vista dos autos ou novo requerimento de suspensão, 

conforme inteligência do art. 580 da CNGC – Judicial.

b) Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem 

os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 54277 Nr: 110-29.2014.811.0033

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPECUARIA CASA DOS MOINHOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AIRTON ANTONIO ZANETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ROBERTO DE ALMEIDA 

SANTOS FILHO - OAB:13685

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição..3. Declaro, portanto, constituído, de pleno direito, o 

título executivo judicial em demérito da requerida, no valor de R$ 39.406,61 

(trinta e nove mil quatrocentos e seis reais e sessenta e um centavos), 

corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir do ajuizamento da ação, e 

acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação.4. Cumpra a 

Secretaria as seguintes providências:(a)Retifique-se a capa dos autos e o 

Sistema Apolo para constar, doravante, como Tipo de Ação “Cumprimento 

de Sentença”.(b)Intime-se o patrono da parte autora, doravante, 

exequente, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, atualize o débito 

exequendo e requeira o que entender de direito.(c)Decorrido o prazo, com 

ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 26398 Nr: 271-78.2010.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s  d e  J u r i s d i ç ã o 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LUIZA DA COSTA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Intime-se, via DJe, a patrona da requerente para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifeste-se nos autos.

2. Findo o prazo sem requerimentos, arquivem-se os autos com as baixas 

e anotações de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 73120 Nr: 2600-19.2017.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BDBS, JDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208/MT

 Vistos em correição.

1. Considerando a informação acerca do falecimento do requerido José 

Domingos Mendonça, necessário se faz a comprovação do fato e 

posterior regularização do polo passivo da ação, por meio da habilitação 

dos herdeiros do de cujus, a teor do art. 687 e seguintes do CPC.

2. Considerando, ainda, a dificuldade da comprovação documental acerca 

do seu falecimento, determino a expedição de ofício ao Cartório de 

Registro das Pessoas Naturais desta Comarca, solicitando informações 

acerca do possível falecimento do requerido José Domingos Mendonça, 

encaminhando, se for o caso, a competente Certidão de Óbito.

3. Após, voltem conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 74541 Nr: 3224-68.2017.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSEMARIO DA SILVA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANIA CONCEIÇÃO DO 

NASCIMENTO - OAB:18655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Desde já, arbitro o montante de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais) 

a título de honorários periciais, em obediência ao quanto disposto no item 3 

da Tabela de Honorários Periciais da Resolução 232/2016/CNJ.Deverá o 

Senhor Perito apresentar o laudo pericial no prazo de 30 (trinta) dias, 

preenchendo o formulário de quesitos unificados (fls. 57-verso/59), 

conforme Recomendação Conjunta nº 1, do CNJ. Deverá ainda responder 

aos quesitos apresentados pelo pelas partes (fls. 40-verso/41 e 52/53) .A 

fim de facilitar a realização dos trabalhos periciais, cópia dos laudos e 

exames médicos que acompanharam o pedido inicial e os quesitos do juízo 

deverão ser encaminhados ao douto profissional.3. Não obstante a 

manifestação do INSS de fl. 75-verso DEFIRO a postulação da Requerente 

de fls. 70/71, porquanto a decisão de fls. 34/36, em que restou 

judicialmente determinado que o INSS restabelecesse o benefício de auxílio 

doença, não foi reformada e/ou anulada, estando, pois, em pleno vigor.4. 

Cumpra a Secretaria, portanto, as seguintes providências:a)Intime-se a 

Autarquia requerida para, em 5 (cinco) dias, reimplantar o benefício à 

parte Requerente, nos termos da decisão de fls. 34/36, sob pena de 
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aplicação de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) após o 

décimo primeiro dia.b)Proceda-se com cadastramento do profissional 

médico nomeado e o intime da nomeação.c)Intime-se, via DJe, o(a/s) 

patrono(a/s) da parte autora sobre o teor da presente decisão.d)Intime-se 

também o Instituto Requerido, na pessoa do Procurador-Chefe junto a 

Autarquia Federal (Lei nº 10.910/2004).e)Após, intime-se o perito médico 

para que agende data para realização da perícia, intimando-se as partes, 

em seguida, da data designada, observando-se que os quesitos 

formulados pelas partes, bem como cópia dos laudos e relatórios médicos 

que instruíram o pedido inicial deverão ser encaminhados ao médico 

perito.f)Apresentado o laudo, intimem-se as partes (a autora, via DJE e o 

réu, por remessa dos autos) para se manifestarem acerca dos trabalhos 

nos respectivos prazos legais.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000652-88.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO JOSE DOS SANTOS OAB - MT0016263A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

Intimo Vossa Excelência para Impugnar a Contestação no prazo da Lei.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010038-91.2016.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA APARECIDA DE OLIVEIRA FAVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALANA SIBELI FAVA OAB - MT0018957S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAIR CARLOS CRIVELETTO OAB - MT0004917A (ADVOGADO(A))

 

AUTOS: 8010038-91.2016.8.11.0033 REQUERENTE: ANTONIA APARECIDA 

DE OLIVEIRA FAVA REQUERIDO: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. 

DESPACHO Vistos, Cientifiquem-se as partes do retorno dos autos. Nada 

sendo requerido em 5 (cinco) dias, arquivem-se os autos. Cumpra-se. São 

José do Rio Claro/MT, 7 de novembro de 2018. CRISTHIANE TROMBINI 

PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010852-11.2013.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE EDUARDO DE CASTILHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABEL CALAZANS DUARTE OAB - MT17471/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILMAR CARDOUZO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAIR KAUFFMAN OAB - MT0017421A (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO N: 8010852-11.2013.8.11.0033 EXEQUENTE: JOSE EDUARDO 

DE CASTILHO EXECUTADO: GILMAR CARDOUZO SENTENÇA Vistos, 

Intime-se o executado para que se manifeste acerca da impugnação ao 

laudo de avaliação apresentada pelo exequente (Id. 15092485), no prazo 

legal. Após, concluso. Cumpra-se. São José do Rio Claro/MT, 30 de 

novembro de 2018. CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000003-26.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA TOMAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

PROCESSO N: 1000003-26.2018.8.11.0033 EXEQUENTE: SOLANGE 

APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA TOMAS EXECUTADO: VIVO S/A 

DESPACHO Visto, Intime-se o exequente para que informe quando ao 

cumprimento da obrigação de fazer, em 5 (cinco) dias. Após, concluso. 

Cumpra-se. São José do Rio Claro/MT, 30 de novembro de 2018. 

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000004-11.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA TOMAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

PROCESSO N. 1000004-11.2018.8.11.0033 EXEQUENTE: SOLANGE 

APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA TOMAS EXECUTADO: VIVO S.A 

DESPACHO Vistos, Intime-se a parte executada, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, efetue o pagamento do débito reivindicado, sob pena de 

acréscimo de multa de 10% (dez por cento), sobre o valor da dívida, a teor 

do art. 523, do Código de Processo Civil - CPC. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. São José do Rio Claro/MT, 30 de novembro de 2018. 

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000295-45.2017.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCINALDO ODILOM DE FARIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

 

AUTOS Nº. 1000295-45.2017.8.11.0033 REQUERENTE: FRANCINALDO 

ODILOM DE FARIAS REQUERIDO: CLARO S.A DESPACHO Vistos, 

Cientifiquem-se as partes acerca do retorno dos autos. Nada sendo 

postulado em 5 (cinco) dias, arquivem-se com as baixas e anotações de 

estilo. Cumpra-se.. São José do Rio Claro/MT, 30 de novembro de 2018. 

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000260-51.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

R H DOS SANTOS - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLI REDIVO OAB - MT0017898A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELSO APARECIDO DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

AUTOS Nº. 1000260-51.2018.8.11.0033 EXEQUENTE: R H DOS SANTOS - 

ME EXECUTADO: ELSO APARECIDO DOS SANTOS DESPACHO Vistos, 

Intime-se o exequente para que se manifeste acerca da proposta de 

parcelamento formulada pelo executado (Id. 14789788 ) em 5 (cinco) dias. 

Após, concluso. Cumpra-se. São José do Rio Claro/MT, 30 de novembro 

de 2018. CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000263-40.2017.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA CORREA DOS SANTOS (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

PROCESSO Nº. 1000263-40.2017.8.11.0033 REQUERENTE: ADRIANA 

CORREA DOS SANTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCO S/A SENTENÇA 

Visto, Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. 

Analisando os autos, verifico que a exequente concordou com os valores 

depositados pelo requerido (Id. 15808490). Desta feita, extingo o feito por 

satisfação, nos termos do art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil. 

Transitada em julgado, arquivem-se. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. São José do Rio Claro/MT, 30 de novembro de 2018. 

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Comarca de Vila Rica

2ª Vara

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 67650 Nr: 2629-84.2018.811.0049

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROMES DA MOTA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se o requerente para recolhimento das custas processuais no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de cancelamento da distribuição, nos 

termos do CPC, artigo 257, e CNGC, item 2.14.2.

Às providências.

Vila Rica/MT, 28 de novembro de 2018.

Carlos Eduardo de Moraes e Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 44603 Nr: 1559-08.2013.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ AMILTON OLIVEIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILIA CRESTANI - 

OAB:16.556 / OAB/MT

 Vistos.

Analisados os autos, verifico que resta pendente a questão da destinação 

da fiança arbitrada ao indiciado às fls. 24 destes autos.

Considerando que houve a decretação da prescrição da pretensão 

punitiva em relação ao acusado, determino a restituição integral da fiança 

recolhida pelo indiciado, nos termos do artigo 337 do CPP e do item 

7.19.5.1 da CNGC.

Após, nada mais havendo, arquivem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 62656 Nr: 2619-74.2017.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CREUSA MARIA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SHINTHIA MARIA GONÇALVES 

DE SOUZA - OAB:16.950-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Vistos. Ante a ausência da parte autora, proceda-se sua intimação para, 

no prazo de 10 dias, justificar seu não comparecimento à audiência, sob 

pena de extinção do feito sem resolução do mérito. Saem os presentes 

intimados. Cumpra-se”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 42305 Nr: 2947-77.2012.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEMAR SEHN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO LIVRE ADMISSÃO 

DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA-SICREDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELIO OLIVEIRA DE SOUZA 

JUNIOR - OAB:MT-12797/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIR CARLOS CRIVELETTO - 

OAB:4917/MT, LAÉRCIO FAEDA - OAB:OAB/MT 3589-B, PATRICIA 

ALINE RAMOS - OAB:7203/MT, RICARDO ZANCANARO - OAB:8739-A

 Vistos.

Defiro o pedido formulado pelo requerente às fls. 261/263, portanto, 

expeça-se alvará judicial para levantamento de valores provenientes do 

comprovante de fls. 259-v. a ser creditado na agência do Banco do 

Bradesco, sob o n° 1653-5 – C/C 0550.137-7, de titularidade do patrono do 

exequente, qual seja Célio Oliveira de Souza Júnior, inscrito no CPF n° 

939.908.399-34.

No mais, intime-se a parte requerida para que se manifeste quanto ao 

valor remanescente apontado na petição de fls. 261/263.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 59331 Nr: 858-08.2017.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS RAFAEL MARQUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO AUGUSTO GOMES 

DOS SANTOS - OAB:22.267/MT

 Atento ao comando do art. 431 do Código de Processo Penal e art. 42 do 

COJE designo o dia 21 de janeiro de 2019, às 08h00min (horário oficial de 

Mato Grosso), para realização do julgamento do réu pelo Tribunal 

Popular.Justifico ser esta a primeira data livre na pauta de audiências 

desta Comarca.Intimem-se os réus, sua Defensa Técnica, as testemunhas 

e os jurados.Dê-se ciência ao Ministério Público. Publiquem-se os 

editais.Cumpra-se realizando e expedindo o necessário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 56037 Nr: 2005-06.2016.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EZEQUIEL DA SILVA PINHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JADER FRANCISCO DEI 

RICARDI - OAB:12994/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 52/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a defesa a se manifestar no prazo legal, a 

fim de apresentar alegações finais.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67649 Nr: 2628-02.2018.811.0049

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A- CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADÃO LUIZ SIMÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103873/12/2018 Página 700 de 948



 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar o(a) parte autora para recolher a 

diligencia do oficial de justiça nos termos do provimento 07/2017 - CGJ, e 

que, em havendo dúvidas acerca de informações concernentes à 

diligencia, deverá entrar em contato telefonico com a gestora geral 

(responsavel pelo devido cadastramento e manutenção do sistema) no 

telefone (66) 35541603- ramal 210.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 64234 Nr: 411-83.2018.811.0049

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RSA, DKSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAURO SULEK - OAB:3403/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Considerando que não tem procuração nos autos, concedo 10 (dez) dias 

para que o executado proceda a regularização.

Intime-se. Cumpra-se.

Vila Rica/MT, 29 de novembro de 2018.

 Carlos Eduardo de Moraes e Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 8704 Nr: 715-39.2005.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINALDO JOSÉ DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ANDRÉ SCHWINGEL 

- OAB:8.957/MT

 Vistos em correição.

Considerando a expiração do prazo correicional e havendo a necessidade 

de se encerrar os trabalhos correicionais com retomada do regular 

expediente, com fixação de orientações e melhoria na rotina cartorária, 

bem como com elaboração e encaminhamento de relatório à E.CGJ/TJMT, 

determino a manutenção deste feito conclusos em gabinete para, em 

prazo razoável, ser analisado e deliberado adequadamente.

Lance-se tal decisão no sistema APOLO, com o escopo de permitir seu 

conhecimento pelas partes interessadas.

Cumpra-se.

Primeira Entrância

Comarca de Alto Garças

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 31424 Nr: 1426-42.2012.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULINA ANDREIA DA CONCEIÇÃO VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODAIR DONIZETE RIBEIRO - 

OAB:9.935-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILENA LUÍSA DE MACEDO 

BONFIM - OAB:

 DECISÃO.

Vistos em correição.

Para melhor adequação da pauta, REDESIGNO a oralidade anteriormente 

aprazada para a data de 23/01/2019 às 15h00min.

Intimem-se as partes com as cautelas de praxe.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

Alto Garças/MT, 21 de novembro de 2018.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 46727 Nr: 391-71.2017.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Angela Maria Rezende Novais

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Castro Alves de Melo - 

OAB:25.383 - OAB/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO.

Vistos em correição.

Para melhor adequação da pauta, REDESIGNO a oralidade anteriormente 

aprazada para a data de 23/01/2019 às 16h00min.

Intimem-se as partes com as cautelas de praxe.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 48059 Nr: 991-92.2017.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celita Kollemberg Sang

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Castro Alves de Melo - 

OAB:25.383 - OAB/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO.

Vistos em correição.

Para melhor adequação da pauta, REDESIGNO a oralidade anteriormente 

aprazada para a data de 23/01/2019 às 15h30min.

Intimem-se as partes com as cautelas de praxe.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 54938 Nr: 746-47.2018.811.0035

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OTAVIO AUGUSTO FELICIO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando César Passinato 

Amorim - OAB:7542 - MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE ALTO GARÇAS

Rua Dom Aquino Nº 383 – Centro / Fone (0**) 66 3471-1559 ou 2508

Cód. 54938

DESPACHO

Vistos em correição.

Nos termos da cota ministerial de ref.11 designo audiência admonitória 

para a data de 06/12/2018 as 09h:35min.

Intime-se o reeducando. Ciência ao MPE.

Cumpra-se.

Às providências.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 7028 Nr: 633-16.2006.811.0035

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Agrofel Agro Comercial Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tereza Cristina Carvalho Teixeira Coimbra, 

Sávio Borges Coimbra, Tereza Carvalho Teixeira, Espólio de Cezalpino 

Mendes Teixeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Walter Walhbrink - 

OAB:5.658/MT, KELTON ALFREDO VOLPE - OAB:19.741/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Quênesse Dyogo do Carmo 

- OAB:10286/MT

 Nos termos da legislação vigente e da Resolução 125/2010 do CNJ, 

impulsiono os autos para designar Sessão de Mediação/Conciliação para o 

dia 04.12.2018 às 15:30 horas-MT. Assim, seja a parte autora intimada 

através de seu advogado, intime-se as partes requeridas para 

comparecerem neste dia e horário.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 56891 Nr: 1340-61.2018.811.0035

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Kendes Roberto Alves Vigilato

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Salustiano Constantino Guimarães, 

Maria Tereza Guimarães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO CESAR PASSINATO 

AMORIM - OAB:7542

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE ALTO GARÇAS - MT

JUIZO DA VARA ÚNICA

EDITAL DE CITAÇÃO

USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 1340-61.2018.811.0035 – 56891

 ESPÉCIE: USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO

PARTE AUTORA: Kendes Roberto Alves Vigilato

PARTE RÉ: Espólio de Salustiano Constantino Guimarães e Maria Tereza 

Guimarães

CITANDOS: RÉUS AUSENTES, INCERTOS, DESCONHECIDOS E EVENTUAIS 

INTERESSADOS.

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 30/07/2018

VALOR DA CAUSA: R$ 30.000,00

FINALIDADE: CITAÇÃO dos réus ausentes, incertos, desconhecidos e 

eventuais interessados, na forma do art. 942 do CPC, dos termos da 

presente ação de usucapião do imóvel adiante descrito e caracterizado, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 

15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo deste edital, 

apresentarem resposta, querendo, sob pena de serem considerados 

como verdadeiros os fatos articulados pela parte autora na peça 

vestibular.

 RESUMO DA INICIAL:

 Vê-se pela matrícula nº 5.444 do RGI de Alto Garças/MT que o imóvel 

usucapiendo se encontra em nome de SALUSTIANO CONSTANTINO 

GUIMARÃES. HÁ MAIS DE 15 ANOS O REQUERENTE TEM O IMÓVEL 

USUCAPIENDO COMO DONO FOSSE, MANTENDO A POSSE MANSA, 

PACÍFICA, CONTÍNUA, SEM OPOSIÇÃO e com “ANIMUS DOMINI”, DE MODE 

QUE REQUER QUE SEJA A PROPRIEDADE USUCAPIDA. O artigo 1.228 do 

CC dispõe:

 Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, 

possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, 

independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim 

o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório 

de Registro de Imóveis.

 O referido imóvel possui uma área de 2.030 m2, e esta situada na Rua 

São Sebastião, Centro, Alto Garças/MT. Dos Limites. Conforme verificação 

realizada no RGI de Alto Garças/MT consta que o imóvel usucapiendo 

ainda se encontra em nome de SALUSTIANO CONSTANTINO GUIMARÃES, 

conforme faz prova matrícula nº 5.444 em anexo. Há mais de 15 anos o 

requerente possui a posse. Desde então o requerente sempre cuidou do 

imóvel, mantendo-o limpo. Inclusive, tendo, por um período próximo, 

estabelecido moradia sobre o mesmo. Logo, por estar nos imóveis 

usucapindo sem nenhuma oposição ou contestação, pretende o 

requerente legalizar a sua propriedade, uma vez que tem a posse do 

referido imóvel há mais de 15 anos, tempo mais que suficiente para que 

seja adquirido através de usucapião, de acordo com o artigo 1.238 

parágrafo único do Código Civil. Vê-se que imóvel penhorado está 

gravado de penhora, contudo, não surtirá a mesma, efeito contra o 

requerente, porquanto, o usucapião extraordinário não respeita tal 

gravame. A doutrina e a jurisprudência predominante é no sentido da 

exclusão dos ônus pelo usucapião.

DESCRIÇÃO DO IMÓVEL USUCAPIENDO: O referido imóvel possui uma 

área de 2.030 m2, e esta situada na Rua São Sebastião, Centro, Alto 

Garças/MT. Dos Limites. Conforme verificação realizada no RGI de Alto 

Garças/MT consta que o imóvel usucapiendo ainda se encontra em nome 

de SALUSTIANO CONSTANTINO GUIMARÃES, conforme faz prova 

matrícula nº 5.444.

DESPACHO: DECISÃO. Vistos em correição. CITEM-SE com prazo de (15) 

quinze dias, os requeridos dos termos da ação e para responder, 

querendo, a ação, sob pena de presumirem-se como verdadeiros os fatos 

narrados na inicial, com a advertência grafada no artigo 344 do CPC. No 

mais, CITEM-SE os confinantes do imóvel usucapiendo e seus cônjuges, 

se casados forem, na forma do artigo 246, § 3º, do CPC, com a 

advertência grafada no artigo 344 do CPC. CITEM-SE, ainda, por edital, 

com prazo de trinta 30 dias, os réus incertos e desconhecidos, bem como 

terceiros interessados, na forma dos artigos 259, incisos I e III, do CPC. 

NOTIFIQUEM-SE, via postal, com aviso de recebimento, os representantes 

da Fazenda Pública Federal, Estadual e Municipal, ENCAMINHANDO-SE a 

cada um dos referidos entes cópia da inicial e dos documentos que a 

instruiu, consignando o prazo de 30 dias para manifestação. Por fim, ao 

Ministério Público. DEFIRO os benefícios da justiça gratuita nos termos da 

Lei 1.060/50, revogando-os a qualquer tempo caso inverídica a declaração 

de hipossuficiência. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências. LENER 

LEOPOLDO COELHO DA SILVA. Juiz de Direito. Eu, , digitei.

 Alto Garças - MT, 29 de novembro de 2018.

Gerson Nunes dos Santos

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34451 Nr: 498-23.2014.811.0035

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Boaventura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILENA LUÍSA DE MACEDO 

BONFIM - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Eduardo Moreira 

Siqueri - OAB:11733/MT, ODAIR DONIZETE RIBEIRO - OAB:9.935-A-MT

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito a parte embargada, tendo em 

vista a juntada de cálculo da contadoria do Juízo(fls.23/26) para que se 

manifeste, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 5498 Nr: 663-85.2005.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Mendes dos Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Odair Donizete Ribeiro - 

OAB:109334/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito a parte autora, tendo em vista a 

juntada de cálculo da contadoria do Juízo(fls.168/170) para que se 

manifeste, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 57710 Nr: 1597-86.2018.811.0035

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIEL VINICIOS CUSTÓDIO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO FELLIPE BATISTA 
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VILAMAIOR - OAB:

 IMPULSIONO os autos ao patrono do acusado, para que apresente 

resposta a acusação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32397 Nr: 706-41.2013.811.0035

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nair Gomes Almeida Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andréia Pinheiro - 

OAB:10.946/MT, Robie Bitencourt Ianhes - OAB:5.348-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO os autos a autora para que se manifeste acerca de seu 

retorno da Instância Superior, no prazo legal, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30844 Nr: 783-84.2012.811.0035

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ARMANDO WEBER, Washington 

Fidêncio Nunes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli Terezinha Mello de 

Oliveira - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando César Passinato 

Amorim - OAB:7542 - MT

 IMPULSIONO os autos a autora para que atualize o endereço dos 

executados, pois é do conhecimento desta Secretaria Judicial que 

referidas pessoas não mais residem no logradouro indicado na inicial, sob 

pena de frustração da audiência conciliatória, que se avizinha.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010452-59.2011.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

RUDINEI FRANCA BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOISES BARBOSA DE QUEIROZ OAB - MT11759/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CELSO MARCON OAB - MT0011340S (ADVOGADO(A))

OTAVIO SIMPLICIO KUHN OAB - MT0014238A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE ALTO GARÇAS Nos termos da CNGC impulsiono o presente feito 

para intimar as partes, para que se manifestem sobre o cálculo 

apresentado no Mov 16716050, no prazo sucessivo de 15 (quinze) dias. 

Alto Garças, 30 de novembro de 2018. GERSON NUNES DOS SANTOS 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

ALTO GARÇAS E INFORMAÇÕES: RUA DOM AQUINO, 383, CENTRO, 

ALTO GARÇAS - MT - CEP: 78770-000 - TELEFONE: (66) 34711559

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010452-59.2011.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

RUDINEI FRANCA BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOISES BARBOSA DE QUEIROZ OAB - MT11759/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI OAB - SP248970 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE ALTO GARÇAS Nos termos da CNGC impulsiono o presente feito 

para intimar as partes, para que se manifestem sobre o cálculo 

apresentado no Mov 16716050, no prazo sucessivo de 15 (quinze) dias. 

Alto Garças, 30 de novembro de 2018. GERSON NUNES DOS SANTOS 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

ALTO GARÇAS E INFORMAÇÕES: RUA DOM AQUINO, 383, CENTRO, 

ALTO GARÇAS - MT - CEP: 78770-000 - TELEFONE: (66) 34711559

Comarca de Alto Taquari

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 44186 Nr: 2345-78.2017.811.0092

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LSDF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SDDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO ALEXANDRE 

TORTORELLI - OAB:180242

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro a cota ministerial de fls. 28/29 e pedido de fls. 51/52 .

 Oficie-se a Administração Pública Municipal de Alto Taquari/MT – 

Departamento de Recursos Humanos, determinando a exoneração do 

requerente da prestação de alimentos que vinha sendo descontada em 

folha de pagamento.

 Após, intime-se o requerente para dar prosseguimento ao feito.

Ciência ao Ministério Público.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 46032 Nr: 165-55.2018.811.0092

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: TBS, FSF, GRB, ERDSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDCDAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO ALEXANDRE 

TORTORELLI - OAB:180242

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ao Ministério Público.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 51471 Nr: 2567-12.2018.811.0092

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JCdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISLAINE ANDREIA CERANTES 

ANCHIETA - OAB:215456

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 51471

DECISÃO.

Trata-se de pedido de tutela de urgência formulado em petição inicial 

íntegra, em ação de exoneração de alimentos promovida por José 

Claudenir dos Santos em face de Claudeane dos Santos.

Vieram os autos conclusos. Decido.

Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, 

sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e 

seguintes do Novo Código de Processo Civil.

As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a 

teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único 

de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as 

possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que 

apenas ocorrerá no provimento definitivo..

Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, 

sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado 

útil do processo.

 Fixadas tais premissas, cumpre reconhecer que, in casu, as assertivas 

lançadas pelo autor, não se revestem de intensidade e força necessárias, 

para, mesmo em mera cognição sumária, convencer da probabilidade do 

direito acerca dos fundamentos invocados.

Vale dizer, os elementos até então trazidos pelo autor não oferecem grau 

de probabilidade da existência do direito alegado, ensejando, isto sim, pela 

mera aparência que ainda representam dúvida na convicção do Julgador.
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I - Assim, por faltarem elementos outros para sustentação do quantum 

pretendido pela parte requerente, INDEFIRO o pedido liminar, sem prejuízo 

de reanalise do mesmo, após a instrução processual, quando se poderão 

colher provas respeitantes à renda, profissão e despesas do requerente, 

bem como das necessidades das alimentandas.

 II - Nos termos do artigo 334 e parágrafos do Código de Processo Civil e 

do Provimento nº 09/2016 do Conselho da Magistratura, determino a 

remessa deste feito ao Centro de Conciliação e Mediação.

 III - CITE-SE e INTIME-SE a parte ré para que compareça à audiência 

acompanhada de advogado ou defensor público, consignando que o termo 

inicial para apresentação da contestação observará o disposto no artigo 

335 do CPC. Consigne ainda que não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela parte 

autora, nos termos do artigo art. 344 do CPC.

IV - INTIME-SE a parte autora, na pessoa de seu advogado, para que 

comparecera à audiência, nos termos do artigo 334, §§ 3º e 9º do CPC. 

Caso seus interesses sejam defendidos pelo Ministério Público ou pela 

Defensoria Pública, intime-a pessoalmente.

V - ADVIRTA-SE as partes que o não comparecimento injustificado à 

audiência de conciliação/mediação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% (dois por 

cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida 

em favor do Estado, conforme prevê o § 8º do artigo 334 do CPC.

 VI - DETERMINO ao cartório que dê urgência as providências, bem como 

tome as cautelas devidas, pois a ação deve tramitar em segredo de 

justiça, como ressai o artigo 189, inciso II, do Novo Código de Processo 

Civil.

Ciência ao Ministério Público.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 51441 Nr: 2559-35.2018.811.0092

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GGD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON ROBERTO CASTANHO - 

OAB:9234

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I – Defiro o pedido de justiça gratuita.

II – Intime-se a parte executada pessoalmente para, no prazo de 03 (três) 

dias, efetuar o pagamento do débito alimentar no valor de R$ 868,93 

(oitocentos e sessenta e oito reais e noventa e três centavos), bem como 

as prestações que vencerem até o efetivo pagamento, provar que o fez 

ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo, sob pena de protesto judicial e 

prisão civil (pelo prazo de até 03 (três) meses), com fulcro no artigo 528, §

§ 3º e 7º, do Código de Processo Civil.

III – Decorrido o prazo, manifeste-se a parte exequente.

IV – Após, abra-se vista dos autos ao Ministério Público

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 51557 Nr: 2620-90.2018.811.0092

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Alto Taquari - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juizo da Comarca de Alto Taquari-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRAN NEGRAO FERREIRA - 

OAB:17462/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n° 51557

SENTENÇA

O Município de Alto Taquari/MT, devidamente representado pelo prefeito 

Fábio Mauri Garbugio, requereu autorização para realização da 

Confraternização dos Idosos do Município e Região, nesta cidade de Alto 

Taquari/MT, a ser realizado no Salão Paroquial, situado na praça municipal, 

no dia 01/12/2018, com início às 19:00 horas e término previsto para as 

02:00 horas do dia seguinte, bem como para venda de bebidas alcoólicas.

A finalidade do evento é fortalecer vínculos sociais e promover integração 

entre idosos não apenas do município como também das cidades vizinhas, 

proporcionando aos mesmos uma opção de lazer.

 Com a inicial, foram juntados o ofício nº 163/2018/SE encaminhado ao 

Conselho Tutelar deste município comunicando a presença de menores, 

ofício nº 164/2018/SE encaminhado a Polícia Militar solicitando 

acompanhamento do evento, ofício nº 165/2018/SE encaminhado a Polícia 

Civil solicitando apoio, alvará municipal de autorização para realização do 

evento e certidão da Diretoria de Serviço Técnico do corpo de bombeiros.

Manifestação ministerial favorável (fls.15/16).

 É o relatório.

 DECIDO.

 Inicialmente, destaco que a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 

227, dispõe que é também dever do Estado assegurar à criança e ao 

adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à 

alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à 

dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, 

além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, 

exploração, violência, crueldade e opressão.

Por sua vez, estabelece o art. 75, “caput”, do Estatuto da Criança e do 

Adolescente – ECA, que toda criança ou adolescente terá acesso às 

diversões e espetáculos públicos classificados como adequados à sua 

faixa etária.

Ainda de acordo com o ECA, compete à autoridade judiciária disciplinar, 

através de portaria, ou autorizar, mediante alvará, a entrada e 

permanência de criança ou adolescente, desacompanhado dos pais ou 

responsável em estádio, ginásio e campo desportivo, bailes ou promoções 

dançantes, boate ou congêneres, casa que explore comercialmente 

diversões eletrônicas e estúdios cinematográficos, de teatro, rádio e 

televisão (Artigo 149, I). Cabe também à autoridade judiciária disciplinar ou 

autorizar a participação de criança ou adolescente em espetáculos 

públicos e seus ensaios e certames de beleza, ainda que acompanhados 

dos pais ou responsáveis (Artigo 149, II).

Portanto, apenas duas hipóteses justificam a prévia autorização judicial, 

quais sejam:

a) quando os organizadores do evento permitirem a ENTRADA e 

PERMANÊNCIA de crianças ou adolescentes desacompanhados dos pais 

ou responsáveis;

b) quando houver PARTICIPAÇÃO dos menores no espetáculo ou 

apresentação ao público, ainda que estejam acompanhados dos pais ou 

responsáveis.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL - ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - 

PARTICIPAÇÃO DE MENOR EM PROGRAMA DE TELEVISÃO - ALVARÁ 

JUDICIAL - NECESSIDADE.

1. O art. 149, I, do ECA aplica-se às hipóteses em que crianças ou 

adolescentes participam, na condição de espectadores, de evento público, 

sendo imprescindível a autorização judicial se desacompanhados dos pais 

e/ou responsáveis.

2. O art. 149, II, do ECA, diferentemente, refere-se à criança ou 

adolescente na condição de participante do espetáculo, sendo necessário 

o alvará judicial ainda que acompanhados dos pais ou responsáveis.

(...)

4. A autorização dos representantes legais não supre a falta de alvará 

judicial.

Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no Ag 663.273/RJ, Rel. Ministro 

HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/10/2006, DJ 

17/10/2006, p. 273)

No caso em análise, o evento que será realizado no salão paroquial na 

praça municipal, objetiva promover integração entre idosos não apenas do 

município como também das cidades vizinhas, proporcionando aos 

mesmos uma opção de lazer.

 Por essa razão, considerando os critérios previstos no § 1º do Art. 149 

do ECA, em especial a natureza (festa voltada a integração entre idosos 

não apenas do município como também das cidades vizinhas) e o local 

(Salão Paroquial) do evento, não vislumbro óbice à autorização solicitada.

Em relação à comercialização de bebidas alcoólicas, não cabe a este 

Juízo a sua apreciação.

Todavia, deve o organizador do evento observar fielmente as normas 

estabelecidas na Lei n° 8.069/90, notadamente com relação à questão da 

absoluta proibição de venda ou fornecimento de bebidas alcoólicas, 

cigarros, fogos de artifício, etc, às crianças e/ou adolescentes (Art. 81).

Além disso, deve ser proibida a entrada no evento de crianças menores 

de 10 (dez) anos de idade desacompanhadas dos pais ou responsáveis, 

conforme preceitua o art. 75, parágrafo único, do Estatuto da Criança e do 
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Adolescente.

ANTE O EXPOSTO, autorizo a entrada e permanência de crianças maiores 

de 10 (dez) anos e adolescentes na “Confraternização dos Idosos” 

organizada pela Prefeitura Municipal de Alto Taquari/MT, a ser realizada no 

dia 01 de dezembro de 2018, com início previsto para às 19:00hs com seu 

término previsto para as 02:00hs do dia seguinte, com observância da 

Portaria nº 05/2005 deste Juízo.

 Durante o evento deverão ser observadas as seguintes cautelas:

 a) as crianças menores de 10 (dez) anos somente poderão ingressar e 

permanecer no local do evento quando acompanhadas dos pais ou 

responsáveis;

 b) é expressamente proibida a venda ou fornecimento, a menor de 18 

(dezoito) anos, de bebidas alcoólicas e quaisquer substâncias que 

causem dependência física ou psíquica, devendo ser afixados diversos 

cartazes em diferentes locais do evento, constando tal advertência;

c) fornecimento de instalações físicas que garantam a segurança dos 

presentes, disponibilizando, ainda, equipamentos de combate a incêndios 

em locais de fácil acesso.

Expeça-se Alvará de Autorização, cientificando a Requerente, o Ministério 

Público e as Polícias Civil e Militar.

P.I

Alto Taquari/MT, 29 de novembro de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 36795 Nr: 321-14.2016.811.0092

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MLT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO CLARIMUNDO DE 

RESENDE NETO - OAB:26885

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deuzânia Marques Vilela 

Alves - OAB:5177-B/MT

 Certifico e dou fé, que em cumprimento à Determinação constante na ref. 

146 e designação de ref. 151, serve a presente para fins de intimação dos 

advogados dsa partes, para comparecimento na audiência de conciliação 

designada para o dia 17 de dezembro de 2018, às 12h (horário MT), na 

sala de Audiências de Conciliação e Mediação do Fórum local

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 42120 Nr: 1164-42.2017.811.0092

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IA-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roadam Jhonei de Paula Leal - 

OAB:14398/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, ante a certidão de ref. 10, serve a presente para fins de 

intimar a parte autora, por meio de seu advogado, para prestar as 

primeiras declarações solicitadas na r. decisão de ref. 4.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50497 Nr: 2167-95.2018.811.0092

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: EAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GPdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEILIANE ABREU DIAS - 

OAB:3291

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, ante a tempestividade da contestação juntada aos 

autos às ref:24 , serve a presente certidão para intimar a parte autora, por 

meio de seu advogado, para, querendo, no prazo legal, apresentar Réplica 

à Contestação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 51461 Nr: 2565-42.2018.811.0092

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DdPC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GTdSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roadam Jhonei de Paula 

Leal - OAB:14398/MT

 ANTE O EXPOSTO, com o parecer ministerial, REVOGO a prisão 

preventiva do indiciado GLEIDSON TIAGO DOS SANTOS SOUSA, 

condicionada ao cumprimento das medidas cautelares acima 

impostas.Expeça-se ALVARÁ DE SOLTURA, colocando-o em liberdade, 

salvo se estiver preso por outro motivo, ocasião em que deverá ser 

intimado das medidas cautelares aplicadas. Transitada em julgado, 

traslade-se cópia das peças principais para o IP ou Ação Penal e 

arquivem-se.Intime-se a vítima, com urgência, desta decisão.Ciência ao 

Ministério Público.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 22940 Nr: 654-05.2012.811.0092

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fundo de Investimento em Direitos Creditórios 

não-padronizado PCG-Brasil, Multicarteira S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lindosmar Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, serve a presente para intimar a parte autora 

acerca do inteiro teor da sentença (fls. 73);

Cód. nº 22940

SENTENÇA

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão movida por PCG Brasil 

Multicarteira em face de Lindosmar Martins, todos já qualificados.

Às (fls.69/72), as partes compuseram acordo, requerendo a homologação 

judicial.

Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença o acordo celebrado entre as 

partes às (fls.69/72), para que produzam seus efeitos legais, com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, b, do Código de Processo 

Civil.

Desnecessária a intimação do requerido, diante da ausência de citação 

inicial.

Após o transito em julgado, procedam-se às baixas e anotações 

necessárias, e arquivem-se os autos, independentemente de nova 

determinação.

P.I.

Alto Taquari/MT, 13 de março de 2018.

 Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

Comarca de Apiacás

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 32396 Nr: 31-72.2006.811.0084

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Adm de Ass do Vale do 

Juruena - Sicredi Univales

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S.T.Bysckouski-ME, Marli de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Janaína Braga de Almeida - 

OAB:13.701-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo: 31-72.2006.811.0084 Código: 32396 Vistos. Trata-se de ação 

de execução de título extrajudicial proposta por COOPERATIVA DE 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103873/12/2018 Página 705 de 948



CRÉDITO RURAL DO VALE DO JURUENA LTDA em face de S.T. 

BYSCKOUSKI ME e MARLI DE FREITAS, ambos qualificados nos autos. É o 

relatório necessário. Fundamento. Decido. Assim, em razão da inercia da 

parte exequente, a extinção do feito com base no artigo 485, inciso III, do 

CPC/2015 é medida imperativa. Em consequência, JULGO EXTINTO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO o presente feito proposto pela COOPERATIVA DE 

CRÉDITO RURAL DO VALE DO JURUENA LTDA em face de S.T. 

BYSCKOUSKI ME e MARLI DE FREITAS, ambos qualificados nos autos, 

com fundamento no artigo 485, inciso III, § 1º, do Código de Processo Civil. 

Sem custas, pois já foram recolhidas, sem honorários tendo em vista que 

o executado não constituiu patrono nos termos do § 2º do art. 485, do 

CPC. CERTIFICADO o trânsito em julgado ARQUIVE-SE, observadas as 

formalidades legais, observando-se, no tocante a eventuais custas 

remanescentes o que dispõe a CNGC/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 57029 Nr: 1582-67.2018.811.0084

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WP, SSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA HOISSA BENTO - 

OAB:21965/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO DE GUARDA, 

ALIMENTOS E DE REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS proposto por WILSEN 

PICOLI e SHIRLEY SILVA ARAÚJO em relação ao menor VICTOR ARAÚJO 

GARALUZ PICOLI, todos devidamente qualificados nos autos.

Ante a concordância do Ministério Público com o acordo entabulado entre 

as partes, uma vez que preserva suficientemente o interesse do menor 

Victor Araújo Garaluz Picoli, HOMOLOGO POR SENTENÇA, para que 

produza seus efeitos legais o acordo celebrado entre as partes (Ref. 02), 

cujas clausulas e condições passam a fazer parte integrante da presente 

sentença (que abrange disposição acerca de guarda, regulamentação de 

visitas, alimentos do menor Victor Araújo Garaluz Picoli).

Em consequência, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO, COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do 

CPC.

Oportunamente, EXPEÇA-SE termo de guarda definitivo do menor Victor 

Araújo Garaluz Picoli em favor da genitora Shirley Silva Araújo.

Arbitro honorários advocatícios para a advogada nomeada em 04 (quatro) 

URH, nos termos da Tabela da OAB/MT. Após, o trânsito em julgado, 

expeça-se a competente certidão.

Sem custas.

CERTIFICADO o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, mediante as baixas e 

cautelas de praxe, na forma da CNGC.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Apiacás-MT, 27 de novembro de 2018.

Tibério de Lucena Batista

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 57332 Nr: 1715-12.2018.811.0084

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCELI DE FATIMA PLETSCH 

VILELA - OAB:16261, Wilker Christi Correa - OAB:12.228B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Primeiramente, DEFIRO os benefícios da gratuidade judiciária á parte 

autora (art. 99, § 3º, do CPC), advertindo-a de que a benesse poderá ser 

revogada no curso do processo, caso reste evidenciado que reúna 

condições financeiras de arcar com as custas e despesas 

processuais.Em relação ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela 

reputo ausentes os pressupostos para a concessão da tutela de 

urgência, eis que não há prova inequívoca da probabilidade do direito 

narrado na inicial, sendo necessária dilação probatória em cognição 

exauriente, inclusive com a produção de prova pericial (DNA).Além disso, 

verifico que o pedido retro está adstrito ao mérito da demanda, razão pela 

qual será consequência diante da comprovação do vinculo biológico entre 

a parte requerente e a suposta prole.Por tais razões, INDEFIRO, por ora, o 

pedido liminar de visitas. Sem prejuízo, esclareço que a decisão poderá 

ser modificada após a comprovação do vinculo materno.Em 

prosseguimento ao feito, nos termos do artigo 344 do CPC, designo 

audiência de conciliação, devendo a Secretaria da Vara providenciar a 

data para a solenidade, bem como, o agendamento no sistema Apolo - 

código 13 .Cite-se a parte requerida, para o comparecimento á audiência, 

consignando-se as advertências do art. 334, §8º, e art. 344 ambos do 

CPC, cientificando-o de que o prazo de contestação (15 dias) será 

contado na forma do art. 355 do CPC.Intime-se a requerente por meio do 

patrono via DJE para o comparecimento á audiência.Ciência ao Ministério 

Público.Cumpra-se, expedindo o necessário.Apiacás-MT, 28 de novembro 

de 2018.Tibério de Lucena BatistaJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 55603 Nr: 859-48.2018.811.0084

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: NPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIONIR ADRIANO CONTREIRA - 

OAB:22337/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA FERNANDES DE 

ANDRADE VINCENZI - OAB:4931

 Processo nº: 859-48.2018.811.0084.

Código: 55603.

2) Outrossim, entendo que não cabe julgamento antecipado da lide, diante 

da necessidade de dilação probatória, assim, DESIGNO audiência de 

instrução para o dia 20 de fevereiro de 2019 ás 17h00min, devendo a 

Secretaria da Vara proceder ás INTIMAÇÕES de todos os litigantes e seus 

procuradores.

2.1) FIXO, como principal ponto controvertido: o binômio possiblidade X 

necessidade na fixação do dever alimentar;

3) CONSIGNE-SE nas intimações das partes a necessidade de seus 

comparecimentos, a fim de prestarem depoimento pessoal, consignando 

as penas do § 1º do artigo 385 do CPC, para o caso de não 

comparecimento.

3.1) INTIME-SE, igualmente as partes para, querendo apresentar rol de 

testemunhas, no prazo legal, sendo que o rol de testemunhas deverá ser 

apresentado no prazo do art. 357, §4º, do CPC e observar ao disposto no 

art. 450 do CPC.

3.2) Caso sejam arroladas testemunhas residentes fora da Comarca, 

também independentemente de novo despacho, EXPEÇA-SE carta 

precatória com a finalidade de suas oitivas, consignando na deprecada a 

data designada para realização da audiência de instrução neste Juízo 

Deprecante, a fim de que não colidam as datas.

3.3) Com relação a todas s testemunhas arroladas pelas partes, caberá 

ao próprio advogado da parte intimar as respectivas testemunhas e 

comprovar a intimação nos autos, na forma do caput e §1º, do art. 455, do 

CPC. Sem prejuízo, esclareço que a inércia dos advogados no que 

concerne á intimação das testemunhas importa na desistência da 

inquirição, nos termos do art. 455, §3º, do CPC.

Comarca de Araputanga

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61877 Nr: 1132-73.2015.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dalva Jose de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aisi Anne Lima Tiago - OAB:MT 

- 16657, Ana Lucia de Freitas Alvarez - OAB:MT - 8.311, Luiz Nelson 

Zuchetti Junior - OAB:MT/ 15130
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação das partes acerca do inteiro teor da r. decisão judicial datada de 

21/11/2018, ref. 53, na qual nomeou para realização da perícia médica, o 

Dr. ROBERTO GOMES DE AZEVEDO, médico inscrito no CRM-MT n. 1958, 

para os devidos fins.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60768 Nr: 686-70.2015.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sonia Sabará da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Anselmo da Costa Prado 

- OAB:MT - 8486

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, informar dados bancários 

para fins de expedição de alvará(s) de levantamento do(s) valore(s) 

depositado(s).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 96056 Nr: 3663-64.2017.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pamela Nascimento de Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Assunção Beltramini - 

OAB:MT-12472

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação das partes acerca do inteiro teor da r. decisão judicial datada de 

21/11/2018, ref. 16, na qual nomeou para realização da perícia médica, o 

Dr. ROBERTO GOMES DE AZEVEDO, médico inscrito no CRM-MT n. 1958, 

para os devidos fins.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 68533 Nr: 1192-12.2016.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vitalina da Silva Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B, 

Paula Regina Cardoso - OAB:MT - 15506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação das partes acerca do inteiro teor da r. decisão judicial datada de 

21/11/2018, ref. 22, na qual nomeou para realização da perícia médica, o 

Dr. ROBERTO GOMES DE AZEVEDO, médico inscrito no CRM-MT n. 1958, 

para os devidos fins.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 96308 Nr: 3766-71.2017.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jesus Machado Penha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcela Aparecida Cardoso - 

OAB:MT - 19356/O, Paula Regina Cardoso - OAB:MT - 15506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação das partes acerca do inteiro teor da r. decisão judicial datada de 

21/11/2018, ref. 16, na qual nomeou para realização da perícia médica, o 

Dr. ROBERTO GOMES DE AZEVEDO, médico inscrito no CRM-MT n. 1958, 

para os devidos fins.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 24822 Nr: 856-18.2010.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IAdM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INdSS-I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Anselmo da Costa Prado 

- OAB:MT - 8486

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da autora para no prazo de 15 (quinze)dias semanifestar 

acerca da petição juntada as fls. De Ref. 4.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 98448 Nr: 786-20.2018.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roseli Ultre Moreira Moura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Corbelino - 

OAB:MT - 9898

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação das partes acerca do inteiro teor da r. decisão judicial datada de 

21/11/2018, ref. 18, na qual nomeou para realização da perícia médica, o 

Dr. ROBERTO GOMES DE AZEVEDO, médico inscrito no CRM-MT n. 1958, 

para os devidos fins.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 99527 Nr: 1230-53.2018.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Angela Maria dos Anjos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Corbelino - 

OAB:MT - 9898

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação das partes acerca do inteiro teor da r. decisão judicial datada de 

21/11/2018, ref. 19, na qual nomeou para realização da perícia médica, o 

Dr. ROBERTO GOMES DE AZEVEDO, médico inscrito no CRM-MT n. 1958, 

para os devidos fins.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67739 Nr: 818-93.2016.811.0038

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Ferreira Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Livia Patriota de Holanda - 

OAB:25819-D

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B

 Intimo a parte embargada para, querendo, impugnar os presentes 

embargos à execução.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67602 Nr: 754-83.2016.811.0038

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelson Calixto Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Livia Patriota de Holanda - 

OAB:25819-D

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B

 Intimação da parte embargada para, querendo, impugnar os presentes 

embargos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 66359 Nr: 241-18.2016.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Ozeias Aparecido da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Lucia de Freitas Alvarez - 

OAB:MT - 8.311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação das partes acerca do inteiro teor da r. decisão judicial datada de 

21/11/2018, ref. 22, na qual nomeou para realização da perícia médica, o 

Dr. ROBERTO GOMES DE AZEVEDO, médico inscrito no CRM-MT n. 1958, 

para os devidos fins.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 96711 Nr: 3945-05.2017.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ronaldo Batista dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Antônio Corbelino - 

OAB:MT - 9898

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação das partes acerca do inteiro teor da r. decisão judicial datada de 

21/11/2018, ref. 18, na qual nomeou para realização da perícia médica, o 

Dr. ROBERTO GOMES DE AZEVEDO, médico inscrito no CRM-MT n. 1958, 

para os devidos fins.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 68523 Nr: 26409-05.2015.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ananias Moreira Rebordoes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Paulino Calumbi - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B

 Intimação do embargado para manifestar acerca dos presentes embargos 

à execução.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 95996 Nr: 3634-14.2017.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleunice Gonçalves Moro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Corbelino - 

OAB:MT - 9898

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação das partes acerca do inteiro teor da r. decisão judicial datada de 

21/11/2018, ref. 22, na qual nomeou para realização da perícia médica, o 

Dr. ROBERTO GOMES DE AZEVEDO, médico inscrito no CRM-MT n. 1958, 

para os devidos fins.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 68262 Nr: 1061-37.2016.811.0038

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seluta da Silva Dutra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lutielen Medianeira Feltrin 

Paniz - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B

 Intimação da parte embargada para, querendo, impugnar os presentes 

embargos à execução.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 98458 Nr: 787-05.2018.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Camila Dandara Araujo dos Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Corbelino - 

OAB:MT - 9898

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação das partes acerca do inteiro teor da r. decisão judicial datada de 

21/11/2018, ref. 19, na qual nomeou para realização da perícia médica, o 

Dr. ROBERTO GOMES DE AZEVEDO, médico inscrito no CRM-MT n. 1958, 

para os devidos fins.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 27740 Nr: 1179-86.2011.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Noemia Siqueira Correia da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, informar dados bancários 

para fins de expedição de alvará(s) de levantamento do(s) valore(s) 

depositado(s).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 98925 Nr: 971-58.2018.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eurides Alves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Corbelino - 

OAB:MT - 9898

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação das partes acerca do inteiro teor da r. decisão judicial datada de 

21/11/2018, ref. 18, na qual nomeou para realização da perícia médica, o 

Dr. ROBERTO GOMES DE AZEVEDO, médico inscrito no CRM-MT n. 1958, 

para os devidos fins.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 96710 Nr: 3944-20.2017.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Darci Pereira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Antônio Corbelino - 

OAB:MT - 9898

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação das partes acerca do inteiro teor da r. decisão judicial datada de 

21/11/2018, ref. 18, na qual nomeou para realização da perícia médica, o 

Dr. ROBERTO GOMES DE AZEVEDO, médico inscrito no CRM-MT n. 1958, 

para os devidos fins.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 96707 Nr: 3941-65.2017.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Veranice Moreira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Antônio Corbelino - 

OAB:MT - 9898

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação das partes acerca do inteiro teor da r. decisão judicial datada de 

17/11/2018, ref. 18, na qual nomeou para realização da perícia médica, o 

Dr. ROBERTO GOMES DE AZEVEDO, médico inscrito no CRM-MT n. 1958, 

para os devidos fins.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 67835 Nr: 864-82.2016.811.0038

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aronides de Jesus Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emily Maria de Bulhões Duarte 

- Procuradora Federal PF/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B

 Intimação da parte embargada para que impugne, caso queira, os 

presentes embargos à execução.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 18927 Nr: 2235-96.2007.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Rufino de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, informar dados bancários 

para fins de expedição de alvará(s) de levantamento do(s) valore(s) 

depositado(s).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67047 Nr: 515-79.2016.811.0038

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ilda Rodrigues dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lutielen Medianeira Feltrin 

Paniz - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B

 Intimação da parte embargada para, querendo, no prazo legal, impugnar 

os embargos à execução.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67857 Nr: 875-14.2016.811.0038

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geremias Germano de Paula

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Livia Patriota de Holanda - 

OAB:25819-D

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B

 Certifico a tempestividade dos presentes embargos à execução. Intimo a 

parte embargada para que impugne os embargos à execução no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 95462 Nr: 3379-56.2017.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Cabral

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Josimeire dos Santos Oliveira 

- OAB:MT 19226, Marco Antonio Corbelino - OAB:MT - 9898

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação das partes acerca do inteiro teor da r. decisão judicial datada de 

21/11/2018, ref. 19, na qual nomeou para realização da perícia médica, o 

Dr. ROBERTO GOMES DE AZEVEDO, médico inscrito no CRM-MT n. 1958, 

para os devidos fins.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 98930 Nr: 975-95.2018.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Lucia Dias de Souza Bastos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Corbelino - 

OAB:MT - 9898

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação das partes acerca do inteiro teor da r. decisão judicial datada de 

21/11/2018, ref. 14, na qual nomeou para realização da perícia médica, o 

Dr. ROBERTO GOMES DE AZEVEDO, médico inscrito no CRM-MT n. 1958, 

para os devidos fins.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67515 Nr: 719-26.2016.811.0038

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juarez Luiz da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Livia Patriota de Holanda - 

OAB:25819-D

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B

 Intimação da parte embargada para, querendo, impugnar os presentes 

embargos à execução.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52057 Nr: 1962-44.2012.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silvana Dias Leal das Neves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Graziele Penachioni Claudino - 

OAB:MT/ 16.305, Regina Célia Sabioni Lourimier - OAB:MT/ 9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da autora, para querendo, no prazo de 15 (quinze) dias 

apresentar Impugnação a Contestação protocolada tempestivamente e 

juntada as fls. De ref. 11.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 100349 Nr: 1577-86.2018.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Irani de Souza Dourado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Corbelino - 

OAB:MT - 9898

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da autora, para querendo, no prazo de 15 (quinze) dias 

apresentar Impugnação a Contestação protocolada tempestivamente e 

juntada as fls. De ref. 18.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 19384 Nr: 396-02.2008.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ozéas Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, informar dados bancários 

para fins de expedição de alvará(s) de levantamento do(s) valore(s) 

depositado(s).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52812 Nr: 153-82.2013.811.0038
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Clara Gomides

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B, 

Paula Regina Cardoso - OAB:MT - 15506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, informar dados bancários 

para fins de expedição de alvará(s) de levantamento do(s) valore(s) 

depositado(s).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 24719 Nr: 753-11.2010.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Penha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, informar dados bancários 

para fins de expedição de alvará(s) de levantamento do(s) valore(s) 

depositado(s)..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 28447 Nr: 1881-32.2011.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Creuza Bento da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, informar dados bancários 

para fins de expedição de alvará(s) de levantamento do(s) valore(s) 

depositado(s).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 28661 Nr: 2085-76.2011.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neuza Maria Todesco Bezerra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, informar dados bancários 

para fins de expedição de alvará(s) de levantamento do(s) valore(s) 

depositado(s).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51664 Nr: 1547-61.2012.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vanderlei Rego Nora

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alice Bernardete Parra Merino 

- OAB:MT - 12669, Ivanilda Maria de Jesus Rios - OAB:MT/ 15.176, 

Vicente Andreotto Junior - OAB:MT/ 9.207

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, informar dados bancários 

para fins de expedição de alvará(s) de levantamento do(s) valore(s) 

depositado(s).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53638 Nr: 998-17.2013.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JSdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INdSS-I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Anselmo da Costa Prado 

- OAB:MT - 8486

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, informar dados bancários 

para fins de expedição de alvará(s) de levantamento do(s) valore(s) 

depositado(s).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54977 Nr: 2365-76.2013.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdenilda Marques Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B, 

Paula Regina Cardoso - OAB:MT - 15506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, informar dados bancários 

para fins de expedição de alvará(s) de levantamento do(s) valore(s) 

depositado(s).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67299 Nr: 615-34.2016.811.0038

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Patricia Andrade dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio Paulino Calumbi do 

Nascimento - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B

 Intimo a parte embargada para, querendo, manifestar acerca dos 

embargos à execução e também a respeito da certidão de Ref. 11.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67262 Nr: 601-50.2016.811.0038

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Francisco de Araujo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Livia Patriota de Holanda - 

OAB:25819-D

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B

 Intimo a parte embargada para, querendo, impugnar os embargos à 

execução.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67518 Nr: 720-11.2016.811.0038

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neusa Assis Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mateus Alves Araújo - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B

 Intimo a parte embargada para, querendo, impugnar os embargos no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 27305 Nr: 752-89.2011.811.0038

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nilvalina Francisca Tavares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, informar dados bancários 

para fins de expedição de alvará(s) de levantamento do(s) valore(s) 

depositado(s).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 27856 Nr: 1295-92.2011.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiza Maria Ferreira Antero

Luiza Maria Ferreira Antero

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, informar dados bancários 

para fins de expedição de alvará(s) de levantamento do(s) valore(s) 

depositado(s).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 28431 Nr: 1865-78.2011.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dorval Honorio da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B, 

Paula Regina Cardoso - OAB:MT - 15506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, informar dados bancários 

para fins de expedição de alvará(s) de levantamento do(s) valore(s) 

depositado(s).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 21459 Nr: 246-84.2009.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Dias Cardoso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, informar dados bancários 

para fins de expedição de alvará(s) de levantamento do(s) valore(s) 

depositado(s).

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010333-16.2016.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDA DA CONCEICAO SOARES DURAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR OAB - MT0006702A 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

MANDADO DE INTIMAÇÃO O expediente tem a finalidade de INTIMAÇÃO 

da Exequente para ciência e manifestação acerca da petição e 

documentos juntados pela Executada informando pagamento dos valores 

da condenação.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000329-68.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

J SERAFIM DA SILVA FILHO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR OAB - MT0006702A 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEAR TEIXEIRA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA 

RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 

78260-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RENATO JOSE DE ALMEIDA COSTA FILHO 

PROCESSO n. 1000329-68.2018.8.11.0038 Valor da causa: R$ 17.375,73 

ESPÉCIE: [ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO]->EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159) POLO ATIVO: Nome: J SERAFIM DA SILVA FILHO - 

ME Endereço: AVENIDA MARECHAL RONDON, 143, SERAFIM CALHAS, 

SANTO ANTÔNIO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 POLO PASSIVO: 

Nome: LEAR TEIXEIRA Endereço: AVENIDA MATO GROSSO, 221, 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA DO CABAÇAL-MT, CENTRO, 

RESERVA DO CABAÇAL - MT - CEP: 78265-000 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificada, para comparecer à 

audiência de CONCILIAÇÃO designada, conforme despacho e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste mandado. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: 

ARAPUTANGA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 21/02/2019 

Hora: 14:00 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Nessa audiência as partes 

deverão se fazer acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, 

oportunidade em que será buscada a composição entre as partes. A 

ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a aplicação de 

multa, nos termos do §8º, ambos do art. 334, do CPC. 2. Deverá(ão) o(a, 

s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE 

JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e intimações, 

independentemente de autorização judicial, poderão realizar-se no período 

de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 

20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 

2. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo expressamente 

determinado, os mandados deverão estar cumpridos no prazo máximo de 

(10) dez dias. (Para mandados de audiência) Nos termos do art. 373 da 

CNGC, nos casos de intimação para audiência, os mandados serão 

devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas úteis antes da data designada, 

salvo deliberação em contrário. ARAPUTANGA, 30 de novembro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 
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expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010068-77.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA PEREIRA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA REGINA CARDOSO OAB - MT0015506A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIVERSO ON LINE S.A. - UOL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSELY CRISTINA MARQUES CRUZ OAB - MT0020347S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010068-77.2017.8.11.0038 REQUERENTE: MARIA APARECIDA 

PEREIRA DO NASCIMENTO REQUERIDO: UNIVERSO ON LINE S.A. - UOL 

Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 

JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995 c/c CPC 

e NCPC - em que o credor/exequente pugnou pela constrição de bens da 

parte adversa através de sistemas disponíveis, retornando-me concluso 

para análise. É o necessário. Decido de forma sucinta e objetivamente 

fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva quantidade de 

feitos em andamento sob a responsabilidade do magistrado subscrevente, 

bem como metas diversas de produtividade impostas e a serem 

cumpridas. No que se refere ao pedido de penhora on-line pelo sistema 

BACENJUD, por localizado/bloqueado valor suficiente e realizada a 

transferência para a conta judicial única, DETERMINO/REALIZE(O): a) a 

juntada do termo de penhora on-line/extrato nos autos do processo; b) a 

intimação do devedor/executado dessa penhora, através do advogado 

preferencialmente, a fim de que, caso queira, apresente manifestação 

(embargos/impugnação) no prazo, uma vez que no caso da realização da 

penhora on-line, não há expedição de mandado de penhora ou de 

avaliação do bem penhorado, pois a constrição recai sobre numerário 

encontrado em conta corrente do devedor/executado, sendo 

desnecessário diligência além das adotadas por meio eletrônico pelo 

próprio magistrado; c) oficie ao Departamento da Conta Única com o 

objetivo de que vincule o depósito/valor transferido ao processo em 

epígrafe. Oportunamente, se necessário e caso haja interesse das partes 

manifestada de forma expressa, audiência de conciliação será designada. 

Cumpra, expedindo o necessário. Às providências. Araputanga-MT, 29 de 

novembro de 2018 - 08:26:29. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. 

Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010068-77.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA PEREIRA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA REGINA CARDOSO OAB - MT0015506A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIVERSO ON LINE S.A. - UOL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSELY CRISTINA MARQUES CRUZ OAB - MT0020347S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010068-77.2017.8.11.0038 REQUERENTE: MARIA APARECIDA 

PEREIRA DO NASCIMENTO REQUERIDO: UNIVERSO ON LINE S.A. - UOL 

Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 

JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995 c/c CPC 

e NCPC - em que o credor/exequente pugnou pela constrição de bens da 

parte adversa através de sistemas disponíveis, retornando-me concluso 

para análise. É o necessário. Decido de forma sucinta e objetivamente 

fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva quantidade de 

feitos em andamento sob a responsabilidade do magistrado subscrevente, 

bem como metas diversas de produtividade impostas e a serem 

cumpridas. No que se refere ao pedido de penhora on-line pelo sistema 

BACENJUD, por localizado/bloqueado valor suficiente e realizada a 

transferência para a conta judicial única, DETERMINO/REALIZE(O): a) a 

juntada do termo de penhora on-line/extrato nos autos do processo; b) a 

intimação do devedor/executado dessa penhora, através do advogado 

preferencialmente, a fim de que, caso queira, apresente manifestação 

(embargos/impugnação) no prazo, uma vez que no caso da realização da 

penhora on-line, não há expedição de mandado de penhora ou de 

avaliação do bem penhorado, pois a constrição recai sobre numerário 

encontrado em conta corrente do devedor/executado, sendo 

desnecessário diligência além das adotadas por meio eletrônico pelo 

próprio magistrado; c) oficie ao Departamento da Conta Única com o 

objetivo de que vincule o depósito/valor transferido ao processo em 

epígrafe. Oportunamente, se necessário e caso haja interesse das partes 

manifestada de forma expressa, audiência de conciliação será designada. 

Cumpra, expedindo o necessário. Às providências. Araputanga-MT, 29 de 

novembro de 2018 - 08:26:29. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. 

Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010200-71.2016.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ILZA DA SILVA MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR OAB - MT0006702A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010200-71.2016.8.11.0038 REQUERENTE: ILZA DA SILVA MACHADO 

REQUERIDO: OI MOVEL S.A Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da 

Lei n. 9.099/1995, art. 52 e ss. c/c CPC e NCPC - em que objetiva a 

exigência de obrigação por quantia certa e foi suspensa em decorrência 

do pedido de recuperação judicial em 20 de junho de 2016, com base na 

Lei de Recuperação Judicial e Falências (Lei n. 11.101/2005), cujo 

processamento foi deferido em 29 de junho de 2016 pelo Juízo da 7ª Vara 

Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro - Processo 

n. 0203711- 65.2016.8.19.0001 – e o plano de recuperação 

HOMOLOGADO, com ressalvas, em 8/1/2018, encontrando-se disponível 

para consulta no website http://www.recuperacaojudicialoi.com.br/ a 

relação de credores atualizada, que servirá como base para o exercício 

da opção de pagamento prevista no Plano de Recuperação Judicial 

homologado pelo MM. Juízo da Recuperação Judicial. Ademais, nos termos 

da cláusula 4.5 do PRJ (“Escolha de opção de Pagamento”), os Credores 

Concursais deverão escolher entre as opções de pagamento de seus 

respectivos créditos através da plataforma eletrônica a ser disponibilizada 

pelo Grupo Oi no endereço eletrônico www.recjud.com.br. Há 

precedentes dos STJ nos sentidos de que “A novação resultante da 

concessão da recuperação judicial após aprovado o plano em assembleia 

é sui generis, e as execuções individuais ajuizadas contra a própria 

devedora devem ser extintas, e não apenas suspensas” (REsp 

1272697/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, 

julgado em 02/06/2015, DJe 18/06/2015), que “A aprovação e 

homologação do plano de recuperação judicial conduzem à suspensão 

dos atos executivos originários de outros órgãos judiciais” e, portanto, a 

extinção das obrigações, decorrente da homologação do plano de 

recuperação judicial encontra-se condicionada ao efetivo cumprimento de 

seus termos e caso não implementada a aludida condição resolutiva, por 

expressa disposição legal, “os credores terão reconstituídos seus direitos 

e garantias nas condições originariamente contratadas” (AgInt no REsp 

1667901/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 19/09/2017, DJe 02/10/2017), assim como que em relação ao 

“prosseguimento da execução individual de um crédito existente ao tempo 

do ajuizamento do pedido de recuperação judicial, mas não incluído no 
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quadro geral de credores (QGC)”, seria possível a prorrogação da 

suspensão nos casos em que o credor preterido não promova habilitação 

retardatária tampouco retificação do quadro geral de credores (QGC), 

optando por prosseguir com a execução individual após encerrada a 

recuperação judicial (REsp 1571107/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO 

SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 

03/02/2017). Isso posto, DETERMINO a intimação das partes credora e 

devedora, preferencialmente através de advogado(a), ou, diversamente, 

caso não tenha advogado(a) constituído nos autos – hipótese legal do art. 

9º da Lei n. 9.099/1995 -, da própria parte devedora, ambos por qualquer 

meio idôneo de comunicação – Lei n. 9.099/1995, art. 19 -, a fim de que se 

MANIFESTEM E ESCLAREÇAM NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS EM QUAIS 

DESSAS HIPÓTESES ESTÁ INCLUSA – SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO -, 

advertindo-as que o decurso desse prazo in albis, resultará na presunção 

de que se encontram na hipótese de EXTINÇÃO da ação em epígrafe e 

que o crédito será perseguido no plano de recuperação judicial 

homologado. As intimações no Juizado Especial serão feitas na forma 

prevista para a citação ou por qualquer outro MEIO IDÔNEO DE 

COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 19 -, sendo que nas realizadas 

por telefone, deverá certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a 

pessoa com quem falou e, em resumo, o teor da comunicação e da 

respectiva resposta, além de outras informações pertinentes – art. 911 da 

CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa 

intimação das instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser 

realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando 

d a  h i p ó t e s e  s u s o  m e n c i o n a d a ,  f a r - s e - á  p o r 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço – 

art. 909 da CNGC. Cumpra, expedindo o necessário. Às providências. 

Araputanga-MT, 28 de novembro de 2018 - 20:32:26. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010200-71.2016.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ILZA DA SILVA MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR OAB - MT0006702A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010200-71.2016.8.11.0038 REQUERENTE: ILZA DA SILVA MACHADO 

REQUERIDO: OI MOVEL S.A Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da 

Lei n. 9.099/1995, art. 52 e ss. c/c CPC e NCPC - em que objetiva a 

exigência de obrigação por quantia certa e foi suspensa em decorrência 

do pedido de recuperação judicial em 20 de junho de 2016, com base na 

Lei de Recuperação Judicial e Falências (Lei n. 11.101/2005), cujo 

processamento foi deferido em 29 de junho de 2016 pelo Juízo da 7ª Vara 

Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro - Processo 

n. 0203711- 65.2016.8.19.0001 – e o plano de recuperação 

HOMOLOGADO, com ressalvas, em 8/1/2018, encontrando-se disponível 

para consulta no website http://www.recuperacaojudicialoi.com.br/ a 

relação de credores atualizada, que servirá como base para o exercício 

da opção de pagamento prevista no Plano de Recuperação Judicial 

homologado pelo MM. Juízo da Recuperação Judicial. Ademais, nos termos 

da cláusula 4.5 do PRJ (“Escolha de opção de Pagamento”), os Credores 

Concursais deverão escolher entre as opções de pagamento de seus 

respectivos créditos através da plataforma eletrônica a ser disponibilizada 

pelo Grupo Oi no endereço eletrônico www.recjud.com.br. Há 

precedentes dos STJ nos sentidos de que “A novação resultante da 

concessão da recuperação judicial após aprovado o plano em assembleia 

é sui generis, e as execuções individuais ajuizadas contra a própria 

devedora devem ser extintas, e não apenas suspensas” (REsp 

1272697/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, 

julgado em 02/06/2015, DJe 18/06/2015), que “A aprovação e 

homologação do plano de recuperação judicial conduzem à suspensão 

dos atos executivos originários de outros órgãos judiciais” e, portanto, a 

extinção das obrigações, decorrente da homologação do plano de 

recuperação judicial encontra-se condicionada ao efetivo cumprimento de 

seus termos e caso não implementada a aludida condição resolutiva, por 

expressa disposição legal, “os credores terão reconstituídos seus direitos 

e garantias nas condições originariamente contratadas” (AgInt no REsp 

1667901/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 19/09/2017, DJe 02/10/2017), assim como que em relação ao 

“prosseguimento da execução individual de um crédito existente ao tempo 

do ajuizamento do pedido de recuperação judicial, mas não incluído no 

quadro geral de credores (QGC)”, seria possível a prorrogação da 

suspensão nos casos em que o credor preterido não promova habilitação 

retardatária tampouco retificação do quadro geral de credores (QGC), 

optando por prosseguir com a execução individual após encerrada a 

recuperação judicial (REsp 1571107/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO 

SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 

03/02/2017). Isso posto, DETERMINO a intimação das partes credora e 

devedora, preferencialmente através de advogado(a), ou, diversamente, 

caso não tenha advogado(a) constituído nos autos – hipótese legal do art. 

9º da Lei n. 9.099/1995 -, da própria parte devedora, ambos por qualquer 

meio idôneo de comunicação – Lei n. 9.099/1995, art. 19 -, a fim de que se 

MANIFESTEM E ESCLAREÇAM NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS EM QUAIS 

DESSAS HIPÓTESES ESTÁ INCLUSA – SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO -, 

advertindo-as que o decurso desse prazo in albis, resultará na presunção 

de que se encontram na hipótese de EXTINÇÃO da ação em epígrafe e 

que o crédito será perseguido no plano de recuperação judicial 

homologado. As intimações no Juizado Especial serão feitas na forma 

prevista para a citação ou por qualquer outro MEIO IDÔNEO DE 

COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 19 -, sendo que nas realizadas 

por telefone, deverá certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a 

pessoa com quem falou e, em resumo, o teor da comunicação e da 

respectiva resposta, além de outras informações pertinentes – art. 911 da 

CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa 

intimação das instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser 

realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando 

d a  h i p ó t e s e  s u s o  m e n c i o n a d a ,  f a r - s e - á  p o r 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço – 

art. 909 da CNGC. Cumpra, expedindo o necessário. Às providências. 

Araputanga-MT, 28 de novembro de 2018 - 20:32:26. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000046-45.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR GETULIO NOGUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSINO DE FREITAS PRIMO OAB - MT0017822A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000046-45.2018.8.11.0038 REQUERENTE: VALDIR GETULIO 

NOGUEIRA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO – rito da Lei n. 9.099/1995 - cujo objeto da lide 

foi afetado pelo STJ e há determinação de suspensão da tramitação de 

todos os processos que versem sobre inclusão/exclusão das tarifas 

(TUSD/TUST) da base de cálculo do ICMS-energia elétrica e que tramitem 

no território nacional, inclusive os que tramitem nos juizados especiais. O 

Superior Tribunal de Justiça afetou, em 15/12/2017, os Embargos de 

Divergência em REsp n. 1.163.020/RS e os Recursos Especiais n. 

1.699.851/TO e n. 1.692.023/MT, cadastrando a questão na base de 

dados do STJ como Tema 986, no qual se discute: “Inclusão da Tarifa de 

Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de 

Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de 

cálculo do ICMS”. Isso posto, considerando que há no processo alguma 

dessas questões, DETERMINO o cumprimento e suspensão do 

processamento até que o STJ decida. Cumpra. Às providências. 

Araputanga-MT, 7 de agosto de 2018 - 21:04:48. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010253-52.2016.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO TORRES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO TORRES DA SILVA OAB - MT23079/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRASYSTEM - TECNOLOGIA EM SISTEMAS, IMPORTACAO E 

EXPORTACAO LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010253-52.2016.8.11.0038 REQUERENTE: GUSTAVO TORRES DA 

SILVA REQUERIDO: EMBRASYSTEM - TECNOLOGIA EM SISTEMAS, 

IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Visto e bem examinado. Trato de 

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 

- rito da Lei n. 9.099/1995, art. 52 e ss. c/c CPC e NCPC - em que objetiva a 

exigência de obrigação por quantia certa. É o necessário. Decido de forma 

sucinta e objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da 

excessiva quantidade de feitos em andamento sob a responsabilidade do 

magistrado subscrevente, bem como metas diversas de produtividade 

impostas e a serem cumpridas. Preenchidos aparentemente os requisitos, 

recebo a petição inicial com seus documentos – art. 14 e ss. da Lei n. 

9.099/1995 – e, transitada em julgado, não cumprida voluntariamente a 

sentença pelo(s) sucumbente(s), assim como tendo havido solicitação 

do(s) credor(es)/exequente(s) interessado(s), seja escrita ou verbal, 

proceder-se-á desde logo à execução/cumprimento de sentença, 

dispensada nova citação – Lei n. 9.099/1995, art. 52, IV. Condenado ao 

pagamento de quantia certa, independentemente de nova intimação 

pessoal da parte, mas concedida a oportunidade para o adimplemento 

voluntário, possível seja acrescido ao débito, constante na sentença e que 

ora se busca a satisfação, a multa de 10% (dez por cento), não aplicando 

a de honorários de advogado de 10% (dez por cento) – art. 52, caput, da 

Lei n. 9.099/1995 e 475-J do CPC/NCPC, art. 523 e §§ e Enunciado n. 97 do 

FONAJE - "A multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC/2015 aplica-se aos 

Juizados Especiais Cíveis, ainda que o valor desta, somado ao da 

execução, ultrapasse o limite de alçada; a segunda parte do referido 

dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, indevidos honorários 

advocatícios de dez por cento". Essa sanção processual incidirá após o 

transcurso de 15 (quinze) dias da intimação do patrono/advogado - REsp 

1134186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, 

julgado em 01/08/2011, DJe 21/10/2011 - ou, diversamente, caso não 

tenha advogado constituído nos autos – hipótese legal do art. 9º da Lei n. 

9.099/1995 c/c NCPC, art. 513, § 2º -, da própria parte devedora, ambos 

por qualquer meio idôneo de comunicação – Lei n. 9.099/1995, art. 19. As 

intimações no Juizado Especial serão feitas na forma prevista para a 

citação ou por qualquer outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 

9.099/1995, art. 19 -, sendo que nas realizadas por telefone, deverá 

certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem 

falou e, em resumo, o teor da comunicação e da respectiva resposta, além 

de outras informações pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos 

termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa intimação das 

instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser realizada de 

FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando da hipótese 

suso mencionada, far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso 

de recebimento em mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na data da 

entrega da carta no endereço – art. 909 da CNGC. Isso posto, instruído o 

pedido com a memória discriminada e atualizada do cálculo – CPC, art. 

475-B/NCPC, art. 524 c/c art. 475-J/NCPC, art. 523 c/c art. 614, inciso II -, 

INTIME o(s) devedor(es)/executado(s), na forma suso esclarecida – 

advogado(s)/parte(s) -, para voluntariamente pagar(em) o montante da 

condenação, sob pena de incidência da multa/sanção, assim como o 

advirta de que a decisão judicial transitada em julgado poderá ser levada a 

protesto, nos termos da lei, depois de transcorrido o prazo para 

pagamento voluntário – NCPC, art. 517 -, motivo pelo qual, havendo pedido 

expresso da parte credora/exequente e caracterizada a hipótese, DEFIRO 

a expedição de certidão de teor da decisão no sentido de que o 

devedor/executado foi intimado e deixou transcorrer in albis o prazo para 

pagamento voluntário – CPC, art. 475-J/NCPC, art. 523, § 1º -, devendo ser 

fornecida no prazo de 3 (três) dias e com a indicação do nome e a 

qualificação do exequente e do executado, do número do processo, do 

valor da dívida e da data de decurso do prazo para pagamento voluntário, 

a fim de que o credor/exequente possa efetivar o protesto – NCPC, art. 

517, caput e §§ 1º e 2º. Transcorrido o prazo in albis (sem pagamento), 

será acrescido a multa de 10% (dez por cento) e, a requerimento 

expresso do(s) credor(es)/exequente(s), sem dar ciência prévia do ato 

ao(s) devedor(es)/executado(s), – CPC, 655-A/NCPC, art. 854 e ss. - - 

com a indicação do número do Cadastro de Pessoa Física - CPF ou do 

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ do devedor, volte-me 

concluso para requisitar do Banco Central, via sistema BACENJUD 2.0, 

informações sobre a existência de ativos em nome deste e determinar, no 

mesmo ato, a sua indisponibilidade, até o valor indicado na execução – 

penhora on-line -, ou pesquisar a existência de veículos no DETRAN, via 

sistema RENAJUD. Inexistente(s) esse(s), expedir-se-á mandado e o(a) 

Oficial(a) de Justiça procederá de imediato à penhora de bem(s), onde se 

encontrem, ainda que sob a posse, a detenção ou a guarda de terceiros – 

NCPC, art. 845 -, e a sua(s) avaliação(ões), que constará de vistoria e de 

laudo anexados ao auto de penhora com a especificação dos bens, com 

suas características, e o estado em que se encontram, bem como o seu 

valor – NCPC, art. 870 e ss. -, removendo-o(s) no mesmo ato, se possível, 

e depositando esse(s) bem(ns) penhorado(s) com a parte 

credora/exequente, por não haver depositário judicial – NCPC, art. 840, II e 

§ 1º -, salvo nos casos de difícil remoção ou quando anuir o 

credor/exequente, hipótese em que poderá ser depositada com o 

devedor/executado – NCPC, art. 840, § 2º -, ressaltando que os bens que 

guarnecem a residência do devedor, desde que não essenciais a 

habitabilidade, são penhoráveis – Enunciado n. 14 do FONAJE. O(a) OJA, 

quando não encontrar bens penhoráveis, independentemente de 

determinação judicial expressa, deverá descrever na certidão os bens 

que guarnecem a residência ou o estabelecimento do executado, quando 

este for pessoa jurídica, bem como nomear o devedor/executado ou seu 

representante legal como depositário provisório de tais bens listados, até 

ulterior determinação do magistrado – NCPC, art. 836, § 1º e § 2º. 

Esclareço que, para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, 

cabe ao exequente providenciar a averbação do arresto ou da penhora no 

registro competente, mediante apresentação de cópia do auto ou do termo, 

independentemente de mandado judicial – NCPC, art. 844. Do auto de 

penhora e de avaliação será de imediato intimado o executado (pessoa de 

seu advogado, representante legal, ou pessoalmente) – CPC, art. 475-J, § 

1º/NCPC, art. 525 c/c Lei n. 9.099/1995, art. 19 - para que, querendo e NO 

PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS da intimação da penhora ou data de eventual 

depósito espontâneo, OFEREÇA EMBARGOS/IMPUGNAÇÃO, cujos 

fundamentos admitidos estão disciplinados no art. 52, IX, da Lei n. 

9.099/1995 e Enunciados n. 121, 142 e 156 do FONAJE, aquele aprovado 

no XXI Encontro FONAJE de Vitória/ES, esse aprovado no XXVIII FONAJE 

– BA – 24 a 26 de novembro de 2010 e este aprovado no XXX FONAJE – 

SP 16 a 18 de novembro de 2011, bem como Enunciado n. 10 da Súmula 

da Turma Recursal Única deste Estado de Mato Grosso. Oportunamente, 

se necessário e caso haja interesse das partes manifestada de forma 

expressa, audiência de conciliação será designada. Não apresentados os 

embargos/impugnação, ou julgados improcedentes, qualquer das partes 

poderá requerer ao magistrado a adoção de uma das alternativas do § 2º 

do art. 53 da Lei n. 9.099/1995. Não solucionada a lide ou requerida a 

adjudicação – NCPC, art. 876 e ss. -, INTIME o(s) credor(es)/exequente(s) 

para manifestar(em) se deseja(m) promover a alienação dos bens 

constritos, por sua própria iniciativa ou por intermédio de corretor 

credenciado perante a autoridade judiciária – CPC, art. 685-C/NCPC, art. 

880 e art. 1.004, § 4º, da CNGC. Cumpra, expedindo o necessário. Às 

providências. Araputanga-MT, 26 de novembro de 2018 - 21:25:56. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO

Processo Número: 1000314-02.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

AILTON LOPES BENTO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE APARECIDA DIAS SOUZA OAB - MT21724/O (ADVOGADO(A))

RUTE DE LAET E SOARES OAB - MT0006119A-O (ADVOGADO(A))

ALICE BERNADETE PARRA MERINO OAB - MT0012669A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IMPLEMENTOS MICHEL EIRELI - ME (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVALDO QUEIROZ OAB - MT23393/O (ADVOGADO(A))
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ALEXANDER FABIANO RIBEIRO SANTOS OAB - MT0016885A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000314-02.2018.8.11.0038 EMBARGANTE: AILTON LOPES BENTO 

PROCURADOR: ROGERIO LOPES PEREIRA EMBARGADA: IMPLEMENTOS 

MICHEL EIRELI - ME Visto e bem examinado. Trato de EMBARGOS DE 

TERCEIRO oposto por AILTON LOPES BENTO e, portanto, DETERMINO seja 

d i s t r i b u í d o  p o r  d e p e n d ê n c i a  a o  p r o c e s s o  P J e  n . 

8010316-82.2018.8.11.0038, assim como que realize a citação/intimação 

da parte embargada através do(a) procurador(a)/advogado(a) constituído 

nos autos da ação principal para, querendo, contestar os embargos no 

prazo de 15 (quinze) dias. Sem prejuízo disso e diante da aparente 

verossimilhança das afirmações da parte embargante, quem alega ter o 

domínio e posse do imóvel indicado para constrição/penhora, sendo-os de 

boa-fé porque adquirido de terceiro que não tem relação com o devedor 

no processo principal, defiro a liminar pleiteada, DETERMINO a suspensão 

das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos e, 

diante de pedido expresso da parte embargante, a manutenção provisória 

na posse. Sobre o tema, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade 

Nery lecionam que a norma é cogente, impondo ao magistrado a 

obrigatoriedade da suspensão das medidas constritivas, desde que 

presentes os requisitos necessários (Comentários ao código de processo 

civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. P. 1499). Ademais, ao 

disciplinar a matéria, tornou explícito esse entendimento no artigo 678, in 

verbis: "A decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou 

a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens 

litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração 

provisória na posse, se o embargante a houver requerido" (TJSC, Agravo 

de Instrumento n. 0143477-19.2015.8.24.0000, de Balneário Piçarras, rel. 

Des. Sebastião César Evangelista, j. em 1º-9-2016). Translade cópia 

reprográfica dessa decisão ao processo principal. Cumpra. Às 

providências. Araputanga-MT, 10 de novembro de 2018 - 01:41:26. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO

Processo Número: 1000314-02.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

AILTON LOPES BENTO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE APARECIDA DIAS SOUZA OAB - MT21724/O (ADVOGADO(A))

RUTE DE LAET E SOARES OAB - MT0006119A-O (ADVOGADO(A))

ALICE BERNADETE PARRA MERINO OAB - MT0012669A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IMPLEMENTOS MICHEL EIRELI - ME (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVALDO QUEIROZ OAB - MT23393/O (ADVOGADO(A))

ALEXANDER FABIANO RIBEIRO SANTOS OAB - MT0016885A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000314-02.2018.8.11.0038 EMBARGANTE: AILTON LOPES BENTO 

PROCURADOR: ROGERIO LOPES PEREIRA EMBARGADA: IMPLEMENTOS 

MICHEL EIRELI - ME Visto e bem examinado. Trato de EMBARGOS DE 

TERCEIRO oposto por AILTON LOPES BENTO e, portanto, DETERMINO seja 

d i s t r i b u í d o  p o r  d e p e n d ê n c i a  a o  p r o c e s s o  P J e  n . 

8010316-82.2018.8.11.0038, assim como que realize a citação/intimação 

da parte embargada através do(a) procurador(a)/advogado(a) constituído 

nos autos da ação principal para, querendo, contestar os embargos no 

prazo de 15 (quinze) dias. Sem prejuízo disso e diante da aparente 

verossimilhança das afirmações da parte embargante, quem alega ter o 

domínio e posse do imóvel indicado para constrição/penhora, sendo-os de 

boa-fé porque adquirido de terceiro que não tem relação com o devedor 

no processo principal, defiro a liminar pleiteada, DETERMINO a suspensão 

das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos e, 

diante de pedido expresso da parte embargante, a manutenção provisória 

na posse. Sobre o tema, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade 

Nery lecionam que a norma é cogente, impondo ao magistrado a 

obrigatoriedade da suspensão das medidas constritivas, desde que 

presentes os requisitos necessários (Comentários ao código de processo 

civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. P. 1499). Ademais, ao 

disciplinar a matéria, tornou explícito esse entendimento no artigo 678, in 

verbis: "A decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou 

a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens 

litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração 

provisória na posse, se o embargante a houver requerido" (TJSC, Agravo 

de Instrumento n. 0143477-19.2015.8.24.0000, de Balneário Piçarras, rel. 

Des. Sebastião César Evangelista, j. em 1º-9-2016). Translade cópia 

reprográfica dessa decisão ao processo principal. Cumpra. Às 

providências. Araputanga-MT, 10 de novembro de 2018 - 01:41:26. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010175-63.2013.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

VANILDE DO NASCIMENTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS RAMALHO ARAUJO OAB - MT0003642S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BCASH - INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GREGORY ALBERT MENEZES BORDINASSI OAB - MT0346968A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 0010175-42.2013.811.0058 Polo ativo: VANILDE DO NASCIMENTO Polo 

passivo: SULVALLE COSMETICOS PROFISSIONAIS LTDA Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 

JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/95, art. 52 e 

ss. c/c CPC e NCPC -, em que objetiva a exigência de obrigação por 

quantia certa, cuja intimação do credor/exequente para informar bens da 

parte adversa passíveis de penhora, limitou-se em pugnar pela expedição 

de ofício a terceiro a fim de que este informe o CNPJ. Ademais, verifico 

que a ação se deu em desfavor da SULVALLE COSMETICOS 

PROFISSIONAIS LTDA., mas recadastrada indevidamente como parte 

devedora/executada BCASH - INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA., 

razões pelas quais DETERMINO a correção/adequação do polo passivo 

para que conste como devedora/executada a SULVALLE COSMETICOS 

PROFISSIONAIS LTDA., como terceiro a PAYU BRASIL INTERMEDIAÇÃO 

DE NEGÓCIOS LTDA., cadastrando os novos advogados e, por fim, como 

a parte credora/exequente não informou os dados necessários para a 

constrição de bens da SULVALLE COSMETICOS PROFISSIONAIS LTDA. 

pelos sistemas on-line disponíveis ou indicou bens passíveis, DETERMINO 

que expeça mandado/carta precatória para o endereço da exordial e o(a) 

Oficial(a) de Justiça do Juízo deprecado procederá de imediato à penhora 

de bem(s), onde se encontrem, ainda que sob a posse, a detenção ou a 

guarda de terceiros ? NCPC, art. 845 -, e a sua(s) avaliação(ões), que 

constará de vistoria e de laudo anexados ao auto de penhora com a 

especificação dos bens, com suas características, e o estado em que se 

encontram, bem como o seu valor ? NCPC, art. 870 e ss. -, 

removendo-o(s) no mesmo ato, se possível, e depositando esse(s) 

bem(ns) penhorado(s) com a parte credora/exequente, por não haver 

depositário judicial ? NCPC, art. 840, II e § 1º -, salvo nos casos de difícil 

remoção ou quando anuir o credor/exequente, hipótese em que poderá 

ser depositada com o devedor/executado ? NCPC, art. 840, § 2º -, 

ressaltando que os bens que guarnecem a residência do devedor, desde 

que não essenciais a habitabilidade, são penhoráveis ? Enunciado n. 14 

do FONAJE. O(a) OJA, quando não encontrar bens penhoráveis, 

independentemente de determinação judicial expressa, deverá descrever 

na certidão os bens que guarnecem a residência ou o estabelecimento do 

executado, quando este for pessoa jurídica, bem como nomear o 

devedor/executado ou seu representante legal como depositário 

provisório de tais bens listados, até ulterior determinação do magistrado ? 

NCPC, art. 836, § 1º e § 2º. Esclareço que, para presunção absoluta de 

conhecimento por terceiros, cabe ao exequente providenciar a averbação 

do arresto ou da penhora no registro competente, mediante apresentação 

de cópia do auto ou do termo, independentemente de mandado judicial ? 

NCPC, art. 844. Do auto de penhora e de avaliação será de imediato 
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intimado o executado (pessoa de seu advogado, representante legal, ou 

pessoalmente) ? CPC, art. 475-J, § 1º/NCPC, art. 525 c/c Lei n. 9.099/95, 

art. 19 - para que, querendo e NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS da 

intimação da penhora ou data de eventual depósito espontâneo, OFEREÇA 

EMBARGOS/IMPUGNAÇÃO, cujos fundamentos admitidos estão 

disciplinados no art. 52, IX, da Lei n. 9.099/95 e Enunciados n. 121, 142 e 

156 do FONAJE, aquele aprovado no XXI Encontro FONAJE de Vitória/ES, 

esse aprovado no XXVIII FONAJE ? BA ? 24 a 26 de novembro de 2010 e 

este aprovado no XXX FONAJE ? SP 16 a 18 de novembro de 2011, bem 

como Enunciado n. 10 da Súmula da Turma Recursal Única deste Estado 

de Mato Grosso. Oportunamente, se necessário e caso haja interesse das 

partes manifestada de forma expressa, audiência de conciliação será 

designada. Não apresentados os embargos/impugnação, ou julgados 

improcedentes, qualquer das partes poderá requerer ao magistrado a 

adoção de uma das alternativas do § 2º do art. 53 da Lei n. 9.099/95. Não 

solucionada a lide ou requerida a adjudicação ? NCPC, art. 876 e ss. -, 

INTIME o(s) credor(es)/exequente(s) para manifestar(em) se deseja(m) 

promover a alienação dos bens constritos, por sua própria iniciativa ou por 

intermédio de corretor credenciado perante a autoridade judiciária ? CPC, 

art. 685-C/NCPC, art. 880 e art. 1.004, § 4º, da CNGC. Cumpra, expedindo 

o necessário. Às providências. Araputanga-MT, 8 de novembro de 2018 - 

08:35:40. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010175-63.2013.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

VANILDE DO NASCIMENTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS RAMALHO ARAUJO OAB - MT0003642S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BCASH - INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GREGORY ALBERT MENEZES BORDINASSI OAB - MT0346968A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 0010175-42.2013.811.0058 Polo ativo: VANILDE DO NASCIMENTO Polo 

passivo: SULVALLE COSMETICOS PROFISSIONAIS LTDA Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 

JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/95, art. 52 e 

ss. c/c CPC e NCPC -, em que objetiva a exigência de obrigação por 

quantia certa, cuja intimação do credor/exequente para informar bens da 

parte adversa passíveis de penhora, limitou-se em pugnar pela expedição 

de ofício a terceiro a fim de que este informe o CNPJ. Ademais, verifico 

que a ação se deu em desfavor da SULVALLE COSMETICOS 

PROFISSIONAIS LTDA., mas recadastrada indevidamente como parte 

devedora/executada BCASH - INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA., 

razões pelas quais DETERMINO a correção/adequação do polo passivo 

para que conste como devedora/executada a SULVALLE COSMETICOS 

PROFISSIONAIS LTDA., como terceiro a PAYU BRASIL INTERMEDIAÇÃO 

DE NEGÓCIOS LTDA., cadastrando os novos advogados e, por fim, como 

a parte credora/exequente não informou os dados necessários para a 

constrição de bens da SULVALLE COSMETICOS PROFISSIONAIS LTDA. 

pelos sistemas on-line disponíveis ou indicou bens passíveis, DETERMINO 

que expeça mandado/carta precatória para o endereço da exordial e o(a) 

Oficial(a) de Justiça do Juízo deprecado procederá de imediato à penhora 

de bem(s), onde se encontrem, ainda que sob a posse, a detenção ou a 

guarda de terceiros ? NCPC, art. 845 -, e a sua(s) avaliação(ões), que 

constará de vistoria e de laudo anexados ao auto de penhora com a 

especificação dos bens, com suas características, e o estado em que se 

encontram, bem como o seu valor ? NCPC, art. 870 e ss. -, 

removendo-o(s) no mesmo ato, se possível, e depositando esse(s) 

bem(ns) penhorado(s) com a parte credora/exequente, por não haver 

depositário judicial ? NCPC, art. 840, II e § 1º -, salvo nos casos de difícil 

remoção ou quando anuir o credor/exequente, hipótese em que poderá 

ser depositada com o devedor/executado ? NCPC, art. 840, § 2º -, 

ressaltando que os bens que guarnecem a residência do devedor, desde 

que não essenciais a habitabilidade, são penhoráveis ? Enunciado n. 14 

do FONAJE. O(a) OJA, quando não encontrar bens penhoráveis, 

independentemente de determinação judicial expressa, deverá descrever 

na certidão os bens que guarnecem a residência ou o estabelecimento do 

executado, quando este for pessoa jurídica, bem como nomear o 

devedor/executado ou seu representante legal como depositário 

provisório de tais bens listados, até ulterior determinação do magistrado ? 

NCPC, art. 836, § 1º e § 2º. Esclareço que, para presunção absoluta de 

conhecimento por terceiros, cabe ao exequente providenciar a averbação 

do arresto ou da penhora no registro competente, mediante apresentação 

de cópia do auto ou do termo, independentemente de mandado judicial ? 

NCPC, art. 844. Do auto de penhora e de avaliação será de imediato 

intimado o executado (pessoa de seu advogado, representante legal, ou 

pessoalmente) ? CPC, art. 475-J, § 1º/NCPC, art. 525 c/c Lei n. 9.099/95, 

art. 19 - para que, querendo e NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS da 

intimação da penhora ou data de eventual depósito espontâneo, OFEREÇA 

EMBARGOS/IMPUGNAÇÃO, cujos fundamentos admitidos estão 

disciplinados no art. 52, IX, da Lei n. 9.099/95 e Enunciados n. 121, 142 e 

156 do FONAJE, aquele aprovado no XXI Encontro FONAJE de Vitória/ES, 

esse aprovado no XXVIII FONAJE ? BA ? 24 a 26 de novembro de 2010 e 

este aprovado no XXX FONAJE ? SP 16 a 18 de novembro de 2011, bem 

como Enunciado n. 10 da Súmula da Turma Recursal Única deste Estado 

de Mato Grosso. Oportunamente, se necessário e caso haja interesse das 

partes manifestada de forma expressa, audiência de conciliação será 

designada. Não apresentados os embargos/impugnação, ou julgados 

improcedentes, qualquer das partes poderá requerer ao magistrado a 

adoção de uma das alternativas do § 2º do art. 53 da Lei n. 9.099/95. Não 

solucionada a lide ou requerida a adjudicação ? NCPC, art. 876 e ss. -, 

INTIME o(s) credor(es)/exequente(s) para manifestar(em) se deseja(m) 

promover a alienação dos bens constritos, por sua própria iniciativa ou por 

intermédio de corretor credenciado perante a autoridade judiciária ? CPC, 

art. 685-C/NCPC, art. 880 e art. 1.004, § 4º, da CNGC. Cumpra, expedindo 

o necessário. Às providências. Araputanga-MT, 8 de novembro de 2018 - 

08:35:40. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000141-75.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO FRANCISCO XAVIER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA RITA DE QUEIROZ MAMEDES OAB - MT15416/O-O 

(ADVOGADO(A))

RICARDO MAMEDES OAB - MT0004243A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000141-75.2018.8.11.0038 REQUERENTE: ANTONIO FRANCISCO 

XAVIER REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO com projeto de 

sentença extintivo homologado, em que a parte autora/reclamante pugna 

pela inserção no pagamento da condenação nas custas, taxas e 

despesas processuais, sob a alegação de que desconhecia e não foi 

comunicada do ato por sua patrona/advogada, quem insiste na tese de 

desconhecimento, fundamento que não se enquadra na hipótese legal e 

necessidade de comprovar que a ausência decorre de força maior - Lei n. 

9.099/95, art. 51, § 2º. A eventual concessão de gratuidade não afasta o 

dever de o beneficiário pagar, ao final, as multas processuais que lhe 

sejam impostas – NCPC, art. 98, § 4º -, mas permite que as obrigações 

decorrentes de sua sucumbência fiquem sob condição suspensiva de 

exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos 

subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o 

credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de 

recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, 

passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário. – NCPC, art. 98, § 

3º. Portanto, ausente a comprovação de ter decorrido de força maior, 

INDEFIRO o pedido de isenção no pagamento e, encontrando-se na 

hipótese de insuficiência de recursos para pagamento das custas, 

despesas processuais no caso concreto, possível a suspensão da 

exigibilidade nos termos suso mencionados, motivo pelo qual DETERMINO 

que a parte autora/reclamante esclareça se faz jus ao benefício da 
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assistência judiciária gratuita ou não, retornando-me concluso em caso 

positivo. Intime. Cumpra. Às providências. Araputanga-MT, 28 de 

novembro de 2018 - 17:13:25. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. 

Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000251-11.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

REIS & CORREA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AIRTON DE ALMEIDA MARQUES OAB - MT0019732A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ABADIA CEZARIA (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO Certifico juntada do Ofício nº 427/2018/ADM respondido pela 

Prefeitura Municipal de Araputanga. Diante disso, INTIMO a parte 

requerente para ciência e manifestação acerca do conteúdo do referido 

Ofício.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000023-36.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON CARVALHO ARANTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR OAB - MT0006702A 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

MANDADO DE INTIMAÇÃO O expediente tem a finalidade de INTIMAÇÃO 

da parte exequente para ciência e manifestação acerca da petição e 

documentos juntados pela parte Executada informando pagamento da 

condenação.

Comarca de Arenápolis

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 42849 Nr: 978-62.2013.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luciney Pereira da Conceição

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roque Pires da Rocha Filho - 

OAB:99870/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante a interposição de recurso de apelação, nos termos do art. 152, VI, 

CPC, impulsionam-se os autos intimando a parte autora para, no prazo 

legal, caso queira, apresentar contrarrazões recursais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55299 Nr: 2841-48.2016.811.0026

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC - Diamantino/MT 1ª Vara, Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jacira Salton Reis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALENTINA PONCE DEVULSKY 

MANRIQUE - OAB:3823

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO o(s) advogado(s) da parte requerente, para no prazo de 05 

(cinco) dias, providenciar o recolhimento das custas processuais 

referente à distribuição da CARTA PRECATÓRIA, a ser distribuída na 

comarca de ARENÁPOLIS/MT. Informo, que as guias poderão ser 

impressas no site do TJMT, a saber: www.tjmt.jus.br – opção guias, 

encaminhando devidamente quitadas a esta secretaria para as 

providências cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 66258 Nr: 675-72.2018.811.0026

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Waldemar Inácio da Silva Junior, MARCIA 

RAQUEL TIMOTEO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARCAL - 

OAB:13311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo-se em vista as atribuições a mim designadas, com fundamento nos 

artigos 482, inciso VI e § 7º, inciso I, 701, inciso XVIII, 1.031, 1.034 e 

1.035, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de 

Justiça – CNGC, IMPULSIONO os presentes autos para Intimar a parte 

autora, via DJE/MT, por meio de seu procurador legalmente constituído, da 

audiência de conciliação/mediação, designada para o dia 22/01/2019, às 

13h., a ser realizada no CEJUSC da comarca de Arenápolis/MT, bem como 

para no prazo de 05(cinco) dias comprove o pertinente recolhimento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça e/ou manifeste-se requerendo o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 73704 Nr: 4381-63.2018.811.0026

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: 2ª Vara Cível e Criminal de Diamantino, Ministério Público 

Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucas Ferreira Santos, Claudinete dos Santos 

Macubas, José Carlos da Cruz Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Heloizio Oiveira Silva - 

OAB:21011/O, Marcondes Sartor - OAB:3585/B

 Tendo-se em vista as atribuições a mim designadas, com fundamento nos 

artigos 482, inciso VI e § 7º, inciso I, 701, inciso XVIII, 1.031, 1.034 e 

1.035, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de 

Justiça – CNGC, IMPULSIONO os presentes autos para Intimar a parte ré, 

via DJE/MT, por meio de seu procurador legalmente constituído, da 

designação de audiência de oitiva de testemunha para o dia 30/01/2019, 

às 16h50min., a ser realizada no Fórum da comarca de Arenápolis/MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65942 Nr: 527-61.2018.811.0026

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Gerência de Combate ao Crime Organizado, Ministério 

Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Breno Rodrigues de Moraes, Lucas 

Rodrigues Oliveira, Luan Douglas de Oliveira Silva/Luan Douglas de 

Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Carlos Almeida 

Benevides - OAB:8159-A, Nilton Gomes da Silva - OAB:851/MT, 

Rodrigo Tobias Chaves da Silva - OAB:21822/O

 Tendo-se em vista as atribuições a mim designadas, com fundamento nos 

artigos 482, inciso VI e § 7º, inciso I, 701, inciso XVIII, 1.031, 1.034 e 

1.035, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de 

Justiça – CNGC, IMPULSIONO os presentes autos para Intimar a parte ré, 

via DJE/MT, por meio de seu procurador legalmente constituído, da 

designação de audiência de instrução e julgamento para o dia 09/01/2019, 

às 13h30min, a ser realizada no Fórum da comarca de Arenápolis/MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 73704 Nr: 4381-63.2018.811.0026

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: 2ª Vara Cível e Criminal de Diamantino, Ministério Público 

Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucas Ferreira Santos, Claudinete dos Santos 
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Macubas, José Carlos da Cruz Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Heloizio Oiveira Silva - 

OAB:21011/O, Marcondes Sartor - OAB:3585/B

 Vistos.

I - DESIGNO a data de 30 (TRINTA) DE JANEIRO DE 2019, ÀS 16H50MIN 

para inquirição da testemunha EDVALDO PEREIRA SANTOS.

II - Cumpra a Secretaria Judicial as seguintes providências:

a) Requisite(m)-se/Intime(m)-se a(s) testemunha(s) para que sejam 

inquiridas na solenidade processual designada.

b) Oficie-se ao Juízo Deprecante informando a data da audiência 

designada.

c) Ciência ao representante do Ministério Público.

d) Intime-se, via DJE, o patrono do acusado.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000542-13.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

SEVERINO MARIANO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREDIT BRASIL FOMENTO MERCANTIL S/A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 CARTA DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARINA CARLOS FRANCA 

PROCESSO n. 1000542-13.2018.8.11.0026 Valor da causa: R$ 7.600,00 

ESPÉCIE: [INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: SEVERINO MARIANO DA SILVA Endereço: à Rua Padre João 

Bosco, sn, bela vista, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 POLO 

PASSIVO: Nome: CREDIT BRASIL FOMENTO MERCANTIL S/A Endereço: 

AVENIDA IBIRAPUERA, 19 andar, CJ 192, 2033, - DE 2268 A 2956 - LADO 

PAR, INDIANÓPOLIS, SÃO PAULO - SP - CEP: 04028-002 Senhor(a): 

SEVERINO MARIANO DA SILVA A presente carta, referente ao processo 

acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência - 

Conciliação/ JEC Data: 06/02/2019 Hora: 12:40 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 

1. Não comparecendo à audiência designada, implicará na extinção do 

feito. ARENÁPOLIS, 30 de novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000397-54.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMILDO VIEIRA DE FARIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEDER NEVES DE SOUZA FARIA OAB - MT24909/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SANTO AFONSO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000397-54.2018.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

805,30 POLO ATIVO: Nome: ROSEMILDO VIEIRA DE FARIA Endereço: 

SÍTIO RENATA, ZONA RURAL, SANTO AFONSO - MT - CEP: 78425-000 

POLO PASSIVO: Nome: MUNICIPIO DE SANTO AFONSO Endereço: RUA 

PEDRO ÁLVERES CABRAL, 155, PREFEITURA MUNICIPAL, CENTRO, 

SANTO AFONSO - MT - CEP: 78425-000 ESPÉCIE: [REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO]->PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO (1107) FINALIDADE: 

INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, acima qualificadas, do inteiro teor da 

r. sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O 

recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da 

sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do 

recorrente. 2. É necessária a assistência de Advogado ou Defensor 

Público para interpor Recurso Inominado. ARENÁPOLIS, 30 de novembro 

de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000266-16.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ZILDENE MARIA DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000266-16.2017.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

37.480,00 POLO ATIVO: Nome: ZILDENE MARIA DA CONCEICAO 

Endereço: RUA DAS CAMELIAS, 486, BOA ESPERANCA, DENISE - MT - 

CEP: 78380-000 POLO PASSIVO: Nome: VIVO S.A. Endereço: 

TELEFÔNICA BRASIL S/A, 1376, AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ CARLOS 

BERRINI, CIDADE MONÇÕES, SÃO PAULO - SP - CEP: 04571-936 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, 

acima qualificadas, para, no prazo de 05 dias, efetuar o pagamento das 

custas judiciais no importe de R$ 801,66 (oitocentos e um reais e sessenta 

e seis centavos), não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que 

haja prévio pagamento das custas processuais deste feito. ARENÁPOLIS, 

30 de novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000262-76.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDIVANIA GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000262-76.2017.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

37.480,00 POLO ATIVO: Nome: CLEIDIVANIA GOMES DA SILVA Endereço: 

RUA DAS CAMELIAS, 50, BOA ESPERANÇA, DENISE - MT - CEP: 

78380-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO BRADESCO S.A. Endereço: 

BANCO BRADESCO S.A., SN, CIDADE DE DEUS, VILA YARA, OSASCO - 

SP - CEP: 06029-900 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: 

INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, acima qualificadas, para, no prazo 

de 05 dias, efetuar o pagamento das custas judiciais no importe de R$ 

801,66 (oitocentos e um reais e sessenta e seis centavos), não podendo 
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repetir o ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das 

custas processuais deste feito. ARENÁPOLIS, 30 de novembro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000303-43.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

LEVI ANTONIO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT9879/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE QUAGLIOTTI SALAMONE OAB - SP0103587A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000303-43.2017.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

18.740,00 POLO ATIVO: Nome: LEVI ANTONIO DE SOUZA Endereço: Rua 

Presidente Juscelino Kubitschek, 1, vila nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 POLO PASSIVO: Nome: OMNI FINANCEIRA S/A Endereço: RUA 

CANDIDO MARIANO, - DE 889/890 AO FIM, QUILOMBO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78045-280 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, BANCÁRIOS, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436) FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, acima 

qualificadas, para, no prazo de 05 dias, efetuar o pagamento das custas 

judiciais no importe de R$ 607,18 (seiscentos e sete reais e dezoito 

centavos), não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. ARENÁPOLIS, 30 

de novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000473-78.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

LAERSON LOPES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000473-78.2018.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

10.218,99 POLO ATIVO: Nome: LAERSON LOPES DA SILVA Endereço: rua 

petronio portela, sn, centro, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 POLO 

PASSIVO: Nome: TELEFONICA BRASIL S.A. Endereço: TELEMAT 

CELULAR, AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 1300, QUILOMBO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 ESPÉCIE: [ABATIMENTO PROPORCIONAL 

DO PREÇO]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DS PARTE REQUERENTE,para, querendo, 

apresente impugnação, no prazo de 05 (cinco) dias. ARENÁPOLIS, 30 de 

novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000470-26.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO CARLOS FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000470-26.2018.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

10.168,30 POLO ATIVO: Nome: AGNALDO CARLOS FERREIRA DA SILVA 

Endereço: RUA PETRONIO PORTELA, SN, CENTRO, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: TELEFONICA BRASIL S.A. 

Endereço: TELEMAT CELULAR, AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 

1300, QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 ESPÉCIE: [ABATIMENTO 

PROPORCIONAL DO PREÇO]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) FINALIDADE: INTIMAÇÃO DS PARTE REQUERENTE,para, 

querendo, apresente impugnação, no prazo de 05 (cinco) dias. 

ARENÁPOLIS, 30 de novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000183-63.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000183-63.2018.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

10.129,06 POLO ATIVO: Nome: FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA 

Endereço: R José Cavalcante, Vila Rica, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 POLO PASSIVO: Nome: TELEFONICA BRASIL S.A. Endereço: 

TELEMAT CELULAR, AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 1300, 

QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 ESPÉCIE: [ABATIMENTO 

PROPORCIONAL DO PREÇO]->PETIÇÃO (241) FINALIDADE: INTIMAÇÃO 

DA PARTE REQUERENTE,para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste 

acerca do valor depositado aos autos. ARENÁPOLIS, 30 de novembro de 

2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000155-32.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO MARTINS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAYANE LEDNA ALMEIDA DE OLIVEIRA OAB - MT19164/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGA CONSTRUCOES EIRELI - EPP (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000155-32.2017.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

19.791,89 POLO ATIVO: Nome: AUTO POSTO MARTINS LTDA - ME 

Endereço: AV TIRADENTES, SN, SN, CENTRO, NOVA MARILÂNDIA - MT - 

CEP: 78415-000 POLO PASSIVO: Nome: AGA CONSTRUCOES EIRELI - EPP 

Endereço: RUA TRÊS, JARDIM COMODORO, CUIABÁ - MT - CEP: 

78090-593 ESPÉCIE: [ABATIMENTO PROPORCIONAL DO PREÇO, 

EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO]->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, acima qualificada, para 

que informe os dados da conta bancária para a confecção de alvará de 
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levantamento referente as custas judiciais, no prazo de 05 (cinco) dias, 

bem como compareça à Secretaria do Juizado para retirar a certidão 

premonitório, conforme determinado na decisão retro. ARENÁPOLIS, 30 de 

novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010144-74.2016.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ELITON LUIZ LOPES BARROS (REQUERENTE)

ELITON LUIZ LOPES BARROS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOVA MARILANDIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS DESPACHO Processo: 

8010144-74.2016.8.11.0026. REQUERENTE: ELITON LUIZ LOPES BARROS, 

ELITON LUIZ LOPES BARROS REQUERIDO: MUNICIPIO DE NOVA 

MARILANDIA Intime-se a parte reclamada para se manifestar a respeito do 

pedido de extinção apresentado pelo autor - id. 13674845. Após, com ou 

sem manifestação, envie os autos conclusos para a Juíza Leiga. 

ARENÁPOLIS/MT, 30 de novembro de 2018. MARINA CARLOS FRANÇA 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000256-35.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DOS ANJOS CAMIL DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT9879/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FORTUNATO & CAMPOS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 CARTA DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARINA CARLOS FRANCA 

PROCESSO n. 1000256-35.2018.8.11.0026 Valor da causa: R$ 19.140,00 

ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, FINANCIAMENTO DE PRODUTO, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436) POLO ATIVO: Nome: MARIA DOS ANJOS CAMIL DOS SANTOS 

Endereço: 684, 684, Rua Presidente Costa e Silva,, Vila RICA, 

ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: FORTUNATO 

& CAMPOS LTDA - ME Endereço: RUA FOZ DO IGUAÇU, 548, PRIMAVERA 

DO LESTE II, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 Senhor(a): 

MARIA DOS ANJOS CAMIL DOS SANTOS A presente carta, referente ao 

processo acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA 

DESIGNADA, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência - 

Conciliação/ JEC Data: 30/01/2019 Hora: 10:00. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 

1. Não comparecendo à audiência designada, implicará na extinção do 

feito. ARENÁPOLIS, 30 de novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000277-11.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA VIANA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS DESPACHO Processo: 

1000277-11.2018.8.11.0026. REQUERENTE: MARIA APARECIDA VIANA 

SILVA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. VISTOS. Intime-se a parte 

autora para que apresente instrumento de procuração valido, no prazo de 

05 dias, sob pena de extinção do feito. ARENÁPOLIS/MT, 30 de novembro 

de 2018. MARINA CARLOS FRANÇA Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010000-03.2016.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

R. J. SILVESTRE CALCADOS - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERSON DIAS DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS DESPACHO Processo: 

8010000-03.2016.8.11.0026. EXEQUENTE: R. J. SILVESTRE CALCADOS - 

ME EXECUTADO: GERSON DIAS DOS SANTOS VISTOS. I - Intimado a se 

manifestar nos autos o autor resumiu-se em afirmar que há pedido de 

bancejud e renajud nos autos (id 16302658). II - Pois bem! Em que pese a 

afirmação o mesmo foi intimado para se manifestar em prosseguimento 

porque havia requerido a suspensão do feito pelo prazo de 6 meses, já 

que as partes haviam transigido (id 6542589). Assim, ao invés de 

simplesmente trazer a informação de que havia pedido nos autos deveria 

se manifestar especificamente sobre o acordo, já que foi ele mesmo quem 

requereu a suspensão do feito e por isto o pedido de penhora nem sequer 

foi analisado. III - Agora se o autor pretende ver seu pedido de penhora 

analisado, deveria reitera-lo, uma vez que realizou outro pedido, 

antagônico, anteriormente, cumprindo ainda juntar aos autos planilha do 

débito atualizada, para que acaso seja deferido o pedido seja possível sua 

concretização. IV - Desta forma, reitere-se a intimação do autor para que 

se manifeste em prosseguimento, no prazo de 05 dias, requerendo o que 

entender de direito, sob pena de extinção. ARENÁPOLIS/MT, 30 de 

novembro de 2018. MARINA CARLOS FRANÇA Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000290-44.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO SANTOS MERCHOL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

MOVEIS ROMERA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

DIOGO LOPES VILELA BERBEL OAB - PR0041766A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS Processo nº 

1000290-44.2017.8.11.0026 PROJETO DE SENTENÇA VISTOS. 

Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS proposta por RICARDO SANTOS MERCHOL em face 

de MOVEIS ROMERA LTDA e LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. 

Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que, as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Existindo 

preliminares, passo a analise: Afasto a preliminar de ilegitimidade passiva 

suscitada pela requerida MOVEIS ROMERA LTDA, haja vista que, ao 

contrário do que sustenta a ré comerciante do produto em questão, de 
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acordo com o disposto no artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, o 

comerciante é coobrigado e responsável solidariamente, juntamente com 

todas as demais espécies de fornecedores, pelo ressarcimento dos vícios 

de qualidade e quantidade eventualmente apurados no fornecimento de 

produtos ou serviços. Assim, o consumidor poderá, a sua escolha, 

exercitar sua pretensão contra todos os fornecedores ou contra alguns, 

se não quiser dirigi-la apenas contra um. Optando ele pelo ajuizamento da 

ação contra ambos, comerciante e fabricante, poderá aquele ajuizar ação 

de regresso contra o fabricante, produtor ou importador, no âmbito da 

relação interna que se instaura após o pagamento, com vistas à 

recomposição do status quo ante. Resta claro que a acionada integra a 

cadeia de consumo, participando desta relação e, portanto, responde 

pelos seus atos, nos termos do artigo 12, caput, do Código de Defesa do 

Consumidor. Rejeito a preliminar alegada na peça de bloqueio, de 

incompetência absoluta do Juizado Especial Cível, alegada pela requerida 

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA, em decorrência da 

complexidade da prova e necessidade de perícia. A análise dessas deve 

ser feita com extrema cautela e somente merece ser reconhecida a 

incompetência do Juizado Especial Cível, pela necessidade de tal prova, 

quando seja efetivamente necessária para a garantia do contraditório e da 

ampla defesa, o que não se verifica no caso dos autos. No caso em 

exame, verifico que as provas produzidas no processo são 

suficientemente aptas a formar o convencimento, porque se trata de 

matéria fática e as questões técnicas não tem a complexidade alegada, de 

modo que a perícia técnica é prescindível, estando firmada a competência 

do Juizado Especial Cível para a causa. Presentes os pressupostos 

processuais e as condições da ação, passo ao julgamento do mérito. A 

inteligência do artigo 6º da Lei nº. 9.099/95, nos mostra que “O juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo 

aos fins sociais da Lei e às exigências do bem comum. ” Isso demonstra 

que o Juiz, poderá valer-se da interpretação teleológica com mais 

liberdade como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade, amparada na Lei. Em sua peça inicial a 

parte autora alega que adquiriu um aparelho celular J7 (Samsung) no 

estabelecimento da Reclamada Romera, dividido em 10 parcelas, tendo 

adimplido apenas 04 parcelas ante o encerramento das atividades da 

requerida na cidade de Arenápolis-MT, restando impossível a retirada das 

faturas mensais para pagamento, o que fazia direto na loja física. Aduz 

que perdeu a nota fiscal, não encontrando também as faturas pagas. 

Requer a condenação da requerida em danos morais ante a negativação 

de seu nome. Em defesa, as requeridas alegam ausência de pagamento 

de 05 parcelas, o que ensejou a negativação do nome da autora. Afirma 

inexistência de danos morais e requer a improcedência dos pedidos. Após 

análise percuciente dos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que não assiste a parte autora. Verifica-se que o 

autor não anexou aos autos nenhum documento capaz de comprovar 

suas alegações, deixando de produzir minimamente as provas que 

estavam ao seu alcance, tais como comprovantes de pagamento, ou 

tentativa de quitar seus débitos. A simples afirmação de que a requerida 

encerrou as atividades na cidade não é capaz de extinguir a 

responsabilidade da parte autora em adimplir seus débitos, não tendo 

comprovado que ao menos tentou contato com a requerida. Ademais, a 

reclamada anexa documento assinado pelo autor, o qual afirma ter 

recebido carne com 11 parcelas - id. 11289912. Em defesa a requerida 

anexou contrato assinado demonstrando o valor do débito, e ainda que o 

autor quitou apenas 05 parcelas, restando 06 parcelas em aberto, as 

quais geraram a inscrição de seu nome no órgão de restrição. Fira-se que, 

mesmo que o autor tivesse comprovado que não recebeu boletos para 

pagamento, a requerida comprovou por meio de fotos que anexou aviso 

no local da loja física, no qual continha informações e endereço para 

contato – id. 11342203. Em que pese às suas alegações, não há 

elementos nos autos que levem à configuração do ato ilícito por parte da 

empresa reclamada. Embora o promovente alegue ferimento às normas do 

direito do consumidor, não há provas suficientes para a procedência da 

lide, portanto, a improcedência do pedido é medida que se impõe ao 

presente caso. Entendo que os documentos apresentados são 

insuficientes para efetivamente comprovar os fatos elencados na inicial, 

não há nenhuma prova da ilegalidade das cobranças, não tendo a parte 

requerente sequer instruído a inicial com documentos que lhe foram 

fornecidos pela requerida. Ressalto a regra do ônus da prova no Sistema 

de Proteção ao Consumidor serve para beneficiar o consumidor que se 

afigure em uma situação de hipossuficiência, no entanto, isso não significa 

que ele não deva produzir qualquer prova. Deve haver, ao menos, um 

arcabouço probatório mínimo que ampare sua pretensão, o que não 

ocorreu in caso. Dessa forma, a parte autora não se desincumbiu de seu 

ônus, nos termos do artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil. 

Nessa senda, a norma processual civil encartada no artigo 373, além de 

distribuir o ônus da prova, distribui também os riscos relativos à sua não 

desincumbência, ou seja, traça critérios destinados a apontar quem 

suportará as consequências desfavoráveis de não haver provado o fato. 

A doutrina aponta, nesse sentido, que “[a] consequência do não 

desincumbimento do ônus da prova pelo autor é o julgamento de 

improcedência do pedido (actore non probante absolvitur reus).” 

(Machado, Costa. Código de processo civil interpretado e anotado. 2ª Ed. - 

São Paulo: Editora Manole, 2008, p. 668). Vê-se, portanto, que o ônus 

probatório possui uma dupla função. Ao mesmo tempo em que fixa uma 

regra de instrução, voltada às partes, fixa também uma regra de 

julgamento, voltado ao magistrado. Ou seja, estimula a movimentação das 

partes e aponta a consequência de uma eventual inércia, 

respectivamente. O acervo probatório existente nos autos é apto a 

corroborar as alegações aduzidas pela defesa, tendo está anexado 

documentos que comprovam o débito, restando corroborado de forma 

satisfatória a legitimidade dos débitos que ensejaram a inclusão do nome 

da parte autora nos órgãos restritivos de crédito. Nessa senda tem 

decidido as Turmas recursais: APELAÇÃO CÍVEL - DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DEBITO C/C DANO MORAL - ALEGAÇÃO DE 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA -COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DÉBITO - 

NEGATIVAÇÃO DEVIDA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. - Uma vez 

comprovada a existência de relação jurídica entre as partes bem como o 

debito motivador da negativação e tal fato não sendo impugnado de forma 

especifica pelo autor, é de se reconhecer exercício regular do direito de 

cobrança e devida a negativação em órgãos de proteção ao crédito.

(TJ-MG - AC: 10707130273196001 MG, Relator: Alexandre Santiago, Data 

de Julgamento: 18/03/2015, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 24/03/2015) COMPRA E VENDA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE PROVAR OS FATOS ALEGADOS 

NA INICIAL – INADIMPLEMENTO DA CONSUMIDORA – NEGATIVAÇÃO 

DEVIDA JUNTO AOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, 

EFETUADA EM EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – SENTENÇA MANTIDA. 

-Recurso desprovido.(TJ-SP - APL: 10274215720148260001 SP 

1027421-57.2014.8.26.0001, Relator: Edgard Rosa, Data de Julgamento: 

03/09/2015, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

03/09/2015). Resta claro que o débito inequivocamente existe, não 

havendo, por consequência, prova do suposto ato ilícito perpetrado. Ao 

contrário, os autos evidenciam que a conduta da reclamada nitidamente 

configura exercício regular de direito (art. 188, I, do Código Civil), já que a 

reclamante, não quitou o debito aberto com a reclamada, o que justificou o 

encaminhamento do nome da parte autora aos cadastros da Serasa e do 

SPC. Inocorrente, portanto, qualquer afronta a direito de personalidade em 

razão de conduta praticada pela parte Ré, pela efetiva comprovação da 

relação jurídica entre as partes e do débito. Não havendo como prosperar 

a tese autoral, como já explicitado, de rigor é a improcedência da 

pretensão inicial. Por outro lado, a requerida comprovouu a aquisição pelo 

autor, na data de 04/02/2017, de 01 CELULAR LG K350 K8 DUAL 

DOURADO, no valor total de R$ 799,00 (setecentos e noventa e nove 

reais), parcelado e financiado pela Losango em 11 vezes de R$ 129,03 

(cento e vinte e nove reais e três centavos), tendo adimplido apenas 05 

parcelas – id. 11655289. Verifica-se que o autor está com o produto, 

utilizando-o há mais de um ano, sem efetuar o pagamento integral do 

produto, portanto, ACOLHO O PEDIDO CONTRAPOSTO formulado na 

contestação de modo que o reclamante deverá pagar à empresa ré o valor 

de R$ 774,18 (setecentos e setenta e quatro reais e dezoito centavos), 

com juros e correção monetária a partir do vencimento das faturas. Deixo 

de condenar a parte autora em litigância de má-fé, pois não se 

configuraram nenhuma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC. Isso 

posto, RESOLVO O MÉRITO e JULGO IMPROCEDENTE a pretensão 

deduzida na inicial. - ACOLHO O PEDIDO CONTRAPOSTO para condenar a 

parte autora ao pagamento da quantia de R$ 774,18 (setecentos e setenta 

e quatro reais e dezoito centavos), relativo às faturas em aberto, com 

juros e correção monetária a partir do vencimento das faturas, - JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido de litigância de má fé; Sem despesas 

processuais e honorários advocatícios, na forma dos artigos 54 e 55 da 

Lei nº. 9.099/1995. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) dias do 
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trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. P. I. Cumpra. À 

submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da 

Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

____________________________________________________________

___________________________________________________________ 

VISTOS. HOMOLOGO, para que surta seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo juiz leigo, na forma do artigo 40 da lei 9099/95. 

CUMPRA-SE expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. MARINA 

CARLOS FRANÇA Juíza de Direito.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010201-68.2011.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA RIBEIRO DA SILVA SAMPAIO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON VIEIRA NOIA JUNIOR OAB - MT0018529A (ADVOGADO(A))

IASNAIA POLLYANA GUSMAO SAMPAIO OAB - MT0007601A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA CLEIDE DE OLIVEIRA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NAIARA DIAS FIUZA OAB - MT0009029A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS Processo nº 

8010201-68.2011.8.11.0026 PROJETO DE SENTENÇA Vistos. Dispensado 

o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato de recurso de 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por MARIA CLEIDE DE OLIVEIRA 

- EPP, no processo que lhe move ADRIANA RIBEIRO DA SILVA SAMPAIO - 

ME Decido. Há a oposição de recurso embargos de declaração com 

alegação de contradição, apresentado por escrito e no prazo legal de 5 

(cinco) dias, contados da ciência da decisão – Lei n. 9.099/1995, art. 49 -, 

o qual não se sujeita ao preparo, fatos quem permitem o seu conhecimento 

e, consequentemente, interrompe o prazo para a interposição de recurso - 

Lei n. 9.099/1995, art. 50 -, com redação dada pela Lei n. 13.105/2015. 

Presentes as condições da ação e os pressupostos processuais de 

existência e validade, inexistindo quaisquer nulidades ou irregularidades 

que devam ser declaradas ou sanadas, bem como preliminares ou 

questões prévias que pendam de apreciação e permitindo a hipótese de 

julgamento imediato da lide, passo a analisar o mérito. O recurso de 

embargos de declaração tem fundamentação vinculada pela legislação 

processual – Lei n. 9.099/1995, art. 48 e ss., com redação dada pela Lei n. 

13.105/2015, c/c NCPC, art. 1.022 e ss., destinando-se a esclarecer 

obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão 

sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e 

corrigir erro material, em regra, contra qualquer decisão judicial – NCPC, 

art. 1.022, caput -, contudo perante os Juizados Especiais Cíveis, com 

regra especial expressa, contra sentença ou acórdão - Lei n. 9.099/1995, 

art. 48, caput, com redação dada pela Lei n. 13.105/2015 -, sendo possível 

a correção dos erros materiais de ofício. A parte interpôs recurso de 

embargos de declaração, porque irresignada com o decisum que rejeitou 

liminarmente os embargos à execução (id 12302700). Afirma que a cópia 

da petição inicial e da decisão que recebeu os embargos à execução no 

processo 8010063-96.2014.811.0026, foram juntadas pela servidora no id 

6520676, o que causou equívoco e levou a M.M. Juíza a proferir a decisão 

ora embargada, como se os embargos à execução ainda não tivessem 

sido julgados. Aduz que não fora respeitado os termos do artigo 53, § 1º 

da Lei n.º 9.099/1995, o qual determina que os embargos à execução 

devem ser apresentados em audiência de conciliação, que deve ser 

designada após a penhora, não sendo a referia audiência realizada. É 

possível o acolhimento de embargos de declaração com efeitos 

infringentes quando a sentença embargada tiver firmado sua convicção 

em premissa fática equivocada. A sentença de mérito proferida não 

considerou o artigo 53, § 1º da Lei n.º 9.099/1995, julgando a 

intempestividade dos embargos, sob a justificativa de que “uma vez que o 

prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de embargos, conforme art. 

736 do CPC/1973 vigente a época, começa a correr da juntada da certidão 

de citação, que ocorreu em 14/02/2012”. É consabido que em se tratando 

de embargos à execução, de título extrajudicial, em sede de juizado 

especial, há regra específica nesse sentido: o artigo 53 da Lei nº. 

9.099/95. Não há dúvida, destarte, que essa disposição, originária do 

microssistema dos Juizados, regra especial, assim, não se sujeita às 

regras, nesse ponto (execução de títulos extrajudiciais), do novo CPC – ao 

menos, em parte. Art. 53. A execução de título executivo extrajudicial, no 

valor de até quarenta salários mínimos, obedecerá ao disposto no Código 

de Processo Civil, com as modificações introduzidas por esta Lei. 1º 

Efetuada a penhora, o devedor será intimado a comparecer à audiência de 

conciliação, quando poderá oferecer embargos (art. 52, IX), por escrito ou 

verbalmente. 2º Na audiência, será buscado o meio mais rápido e eficaz 

para a solução do litígio, se possível com dispensa da alienação judicial, 

devendo o conciliador propor, entre outras medidas cabíveis, o pagamento 

do débito a prazo ou a prestação, a dação em pagamento ou a imediata 

adjudicação do bem penhorado. 3º Não apresentados os embargos em 

audiência, ou julgados improcedentes, qualquer das partes poderá 

requerer ao Juiz a adoção de uma das alternativas do parágrafo anterior. 

4º Não encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o 

processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao 

autor. É extreme de dúvida que os embargos à execução deverão ser 

apresentados por ocasião da audiência de conciliação (LJE, art. 53, § 1º). 

Não há óbice, como se vê, que sejam apresentados antes, desde que 

obedecido o limite final antes mencionado (prazo preclusivo temporal). O 

art. 53, § 1º da Lei 9.099/95 prevê que, após a realização da penhora na 

execução extrajudicial, será designada audiência de conciliação, quando a 

parte executada poderá oferecer embargos, não sendo designada a 

referia audiência, portanto não estando precluso o prazo para 

interposição de embargos pela executada. Verifica-se que o error in 

procedendo permite o conhecimento do recurso, seu provimento e a 

anulação da sentença de id. 12302700. Desta feita, já tendo as partes sido 

intimadas da penhora de 6520641, resta designar audiência de 

conciliação. JULGO PROCEDENTES OS EMBARGOS , COM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, e DECLARO NULO A 

SENTENÇA DE ID. 12302700. - DETERMINO SEJA DESIGNADA AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO. Intimem-se as partes para comparecer à audiência de 

conciliação a ser designada, ocasião em que, não havendo composição, a 

parte executada deverá oferecer embargos, por escrito ou verbalmente 

(Lei nº 9.099/95, art. 53, §1), apresentando a parte exequente, na 

sequência, a sua manifestação. No prazo para embargos, se o(a) 

executado(a) reconhecer o crédito do exequente e comprovar o depósito 

judicial de 30% do valor em execução, poderá requerer que o restante do 

débito seja dividido em até 6(seis) parcelas mensais, acrescidas de 

correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês (CPC/2015, art. 

916, por analogia), com suspensão dos atos executivos em caso de 

deferimento da proposta (art. 916, §3º), observando-se que a opção pelo 

parcelamento importa renúncia ao direito de opor embargos(CPC/2015, art. 

916, § 6º). O não pagamento de qualquer das prestações resultará no 

vencimento das subsequentes e no prosseguimento do processo, com o 

imediato início dos atos executivos, aplicando-se multa de 10% (dez por 

cento) sobre o valor das prestações não pagas (CPC/2015, art. 916, § 5º, 

incisos I e II). Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Transitada em julgado, 

proceda com as baixas necessárias e arquive. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, assim como nessas 

hipóteses de desistência a Intimação da parte adversa. P. Cumpra. À 

submissão da Juíza de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei nº 

9 . 0 9 9 / 9 5 .  A i s i  A n n e  L i m a  T i a g o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

______________________________________________________ 

VISTOS. HOMOLOGO, para que surta seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo juiz leigo, na forma do artigo 40 da lei 9099/95. 

CUMPRA-SE expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. MARINA 

CARLOS FRANÇA Juíza de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010224-38.2016.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENIRA MENDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE VITOR PEREIRA DE CASTRO OAB - MT0011258S (ADVOGADO(A))

LUIZ HENRIQUE SENFF OAB - MT0014048A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS Processo nº 

8010224-38.2016.8.11.0026 PROJETO DE SENTENÇA Vistos. Dispensado 

o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, tendo como partes 

ROSENIRA MENDES DA SILVA em desfavor de EMBRATEL TVSAT 

TELECOMUNICAÇÕES S.A,, em que aquela deixou o prazo para se 

manifestar transcorrer in albis e abandonou o processo. É o necessário. 

Decido. A parte reclamante deixou de promover os atos que lhe competia, 

permanecendo o processo parado por mais de 01 ano, não tendo 

cumprido a determinação de id. 6635600, fato que impõe, inevitavelmente, 

a extinção, uma vez que o Poder Judiciário atual, especialmente a Justiça 

Estadual que tem ampla competência, não pode manter uma estrutura para 

tramitar processos que nem mesmo as partes fazem valer a importância 

da lide/interesse. O abandono processual é causa de extinção de 

processo – CPC, art. 267, III/NCPC, art. 485, III - e, por se tratar de 

processo sujeito ao disposto na Lei n. 9.099/1995, é inaplicável o art. 267, 

§ 1º, do CPC/NCPC, 485, § 1º, em face do art. 51, § 1º, daquela lei especial 

que regula os juizados, conforme entendimento doutrinário (CHIMENTI, 

Ricardo Cunha. Teoria e pratica dos juizados especiais cíveis. 5. ed. atual. 

São Paulo: Saraiva, 2003. p. 267; FIGUEIRA JUNIOR, Joel Dias; TOURINHO 

NETO, Fernando da Costa. Juizados especiais estaduais cíveis e criminais: 

comentários a Lei n. 9.099/1995. 5. ed. rev. atual e ampl. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2007. p. 333). Nesses termos, igualmente 

precedente decisório, in verbis: RECURSO INOMINADO. EXTINÇÃO DO 

PROCESSO POR ABANDONO DO AUTOR. DESNECESSIDADE DE 

INTIMAÇÃO PESSOAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 267, § 1.º DO CPC E 

DA SÚMULA N.º 240 DO STJ NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. 

INTELIGÊNCIA DO ART. 51, § 1.º DA LEI FEDERAL N.º 9.099/1995. 

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 

RELATÓRIO EM SESSÃO. VOTO: Inicialmente, conheço do Recurso 

Inominado, considerando-se a presença dos pressupostos extrínsecos e 

intrínsecos de admissibilidade. No mérito, a sentença não merece ser 

reformada. Na espécie, o processo foi suspenso a pedido das partes por 

30 (trinta) dias. Decorrido o prazo, o juízo de origem extinguiu o processo 

sem resolução de mérito, sem determinar prévia intimação do advogado da 

exequente, nem sua intimação pessoal. Veja-se que o § 1.º do art. 51 da 

Lei dos Juizados Especiais estabelece que ?a extinção do processo 

independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das 

partes?. Assim, tem-se que o art. 267, § 1.º do CPC e a Súmula n.º 240 do 

STJ não são aplicados no âmbito dos Juizados Especiais, não havendo 

necessidade intimação pessoal da exequente para dar prosseguimento à 

execução. DO EXPOSTO, conheço do recurso e nego-lhe provimento, 

para o fim específico de manter a sentença recorrida. DISPOSITIVO O 

julgamento foi presidido por mim, Fernando Swain Ganem, Juiz Relator 

Designado, seguido pelo eminente Juiz Aldemar Sternadt e pelo eminente 

Juiz Vinícius de Mattos Magalhães (relator vencido). Curitiba, 26 de junho 

de 2015. Fernando Swain Ganem, Juiz Relator Designado. O julgamento foi 

presidido por mim, Fernando Swain Ganem, Juiz Relator Designado, 

seguido pelo eminente Juiz Aldemar Sternadt e pelo eminente Juiz Vinícius 

de Mattos Magalhães (relator vencido (TJPR - 1ª Turma Recursal - 

0001263-68.2012.8.16.0182/0 - Curitiba - Rel.: VinÃ-cius de Mattos 

MagalhÃ£es - Rel.Desig. p/ o Acórdão: Fernando Swain Ganem - - J. 

30.06.2015)” .  (TJ-PR -  RI :  000126368201281601820 PR 

0001263-68.2012.8.16.0182/0 (Acórdão), Relator: Fernando Swain 

Ganem, Data de Julgamento: 30/06/2015, 1ª Turma Recursal, Data de 

Publicação: 10/07/2015) Portanto, o § 1º do art. 51 da Lei n. 9.099/1995 

preceitua que a extinção do processo independerá, em qualquer hipótese, 

de previa intimação pessoal da parte, cuja aplicação do Código Processual 

Civil é subsidiária e não incide nas circunstâncias em que há regramento 

específico naquela especial. Isso posto, EXTINGO O PROCESSO, SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO nos termos do artigo 485, II c/c Lei n. 9.099/1995, 

art. 51, § 1º. Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios - Lei n. 9.099/95, arts. 54 e 55 c/c Lei n. 12.153/09, art. 27. 

Por força da legislação especial, não haverá/não sujeita a reexame 

necessário – Lei n. 12.153/09, art. 11. Transitada em julgado, proceda com 

as baixas necessárias e arquive. P. I. Cumpra. À submissão do Juiz de 

Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi Anne 

Lima Tiago Juíza Leiga 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

______ VISTOS. HOMOLOGO, para que surta seus efeitos legais, o 

projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo, na forma do artigo 40 da lei 

9099/95. CUMPRA-SE expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. 

MARINA CARLOS FRANÇA Juíza de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010228-75.2016.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIA CIRLENE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE SENFF OAB - MT0014048A (ADVOGADO(A))

JOSE VITOR PEREIRA DE CASTRO OAB - MT0011258S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS Processo nº 

8010228-75.2016.8.11.0026 PROJETO DE SENTENÇA Vistos. Dispensado 

o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, proposta por CASSIA 

CIRLENE AMORIM em desfavor de EMBRATEL TVSAT 

TELECOMUNICAÇÕES S.A,, em que aquela deixou o prazo para se 

manifestar transcorrer in albis e abandonou o processo. É o necessário. 

Decido. A parte reclamante deixou de promover os atos que lhe competia, 

permanecendo o processo parado por mais de 01 ano, não tendo 

cumprido a determinação de id. 6635603, fato que impõe, inevitavelmente, 

a extinção, uma vez que o Poder Judiciário atual, especialmente a Justiça 

Estadual que tem ampla competência, não pode manter uma estrutura para 

tramitar processos que nem mesmo as partes fazem valer a importância 

da lide/interesse. O abandono processual é causa de extinção de 

processo – CPC, art. 267, III/NCPC, art. 485, III - e, por se tratar de 

processo sujeito ao disposto na Lei n. 9.099/1995, é inaplicável o art. 267, 

§ 1º, do CPC/NCPC, 485, § 1º, em face do art. 51, § 1º, daquela lei especial 

que regula os juizados, conforme entendimento doutrinário (CHIMENTI, 

Ricardo Cunha. Teoria e pratica dos juizados especiais cíveis. 5. ed. atual. 

São Paulo: Saraiva, 2003. p. 267; FIGUEIRA JUNIOR, Joel Dias; TOURINHO 

NETO, Fernando da Costa. Juizados especiais estaduais cíveis e criminais: 

comentários a Lei n. 9.099/1995. 5. ed. rev. atual e ampl. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2007. p. 333). Nesses termos, igualmente 

precedente decisório, in verbis: RECURSO INOMINADO. EXTINÇÃO DO 

PROCESSO POR ABANDONO DO AUTOR. DESNECESSIDADE DE 

INTIMAÇÃO PESSOAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 267, § 1.º DO CPC E 

DA SÚMULA N.º 240 DO STJ NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. 

INTELIGÊNCIA DO ART. 51, § 1.º DA LEI FEDERAL N.º 9.099/1995. 

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 

RELATÓRIO EM SESSÃO. VOTO: Inicialmente, conheço do Recurso 

Inominado, considerando-se a presença dos pressupostos extrínsecos e 

intrínsecos de admissibilidade. No mérito, a sentença não merece ser 

reformada. Na espécie, o processo foi suspenso a pedido das partes por 

30 (trinta) dias. Decorrido o prazo, o juízo de origem extinguiu o processo 

sem resolução de mérito, sem determinar prévia intimação do advogado da 

exequente, nem sua intimação pessoal. Veja-se que o § 1.º do art. 51 da 

Lei dos Juizados Especiais estabelece que ?a extinção do processo 

independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das 

partes?. Assim, tem-se que o art. 267, § 1.º do CPC e a Súmula n.º 240 do 

STJ não são aplicados no âmbito dos Juizados Especiais, não havendo 

necessidade intimação pessoal da exequente para dar prosseguimento à 

execução. DO EXPOSTO, conheço do recurso e nego-lhe provimento, 

para o fim específico de manter a sentença recorrida. DISPOSITIVO O 

julgamento foi presidido por mim, Fernando Swain Ganem, Juiz Relator 

Designado, seguido pelo eminente Juiz Aldemar Sternadt e pelo eminente 

Juiz Vinícius de Mattos Magalhães (relator vencido). Curitiba, 26 de junho 

de 2015. Fernando Swain Ganem, Juiz Relator Designado. O julgamento foi 

presidido por mim, Fernando Swain Ganem, Juiz Relator Designado, 

seguido pelo eminente Juiz Aldemar Sternadt e pelo eminente Juiz Vinícius 

de Mattos Magalhães (relator vencido (TJPR - 1ª Turma Recursal - 

0001263-68.2012.8.16.0182/0 - Curitiba - Rel.: VinÃ-cius de Mattos 

MagalhÃ£es - Rel.Desig. p/ o Acórdão: Fernando Swain Ganem - - J. 

30.06.2015)”. (TJ-PR - RI: 000126368201281601820 PR 
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0001263-68.2012.8.16.0182/0 (Acórdão), Relator: Fernando Swain 

Ganem, Data de Julgamento: 30/06/2015, 1ª Turma Recursal, Data de 

Publicação: 10/07/2015) Portanto, o § 1º do art. 51 da Lei n. 9.099/1995 

preceitua que a extinção do processo independerá, em qualquer hipótese, 

de previa intimação pessoal da parte, cuja aplicação do Código Processual 

Civil é subsidiária e não incide nas circunstâncias em que há regramento 

específico naquela especial. Isso posto, EXTINGO O PROCESSO, SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO nos termos do artigo 485, II c/c Lei n. 9.099/1995, 

art. 51, § 1º. Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios - Lei n. 9.099/95, arts. 54 e 55 c/c Lei n. 12.153/09, art. 27. 

Por força da legislação especial, não haverá/não sujeita a reexame 

necessário – Lei n. 12.153/09, art. 11. Transitada em julgado, proceda com 

as baixas necessárias e arquive. P. I. Cumpra. À submissão do Juiz de 

Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi Anne 

L i m a  T i a g o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

_____________________________________________________ 

VISTOS. HOMOLOGO, para que surta seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo juiz leigo, na forma do artigo 40 da lei 9099/95. 

CUMPRA-SE expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. MARINA 

CARLOS FRANÇA Juíza de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010227-90.2016.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE VITOR PEREIRA DE CASTRO OAB - MT0011258S (ADVOGADO(A))

LUIZ HENRIQUE SENFF OAB - MT0014048A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS Processo nº 

8010227-90.2016.8.11.0026 PROJETO DE SENTENÇA Vistos. Dispensado 

o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, proposta por REGINA 

RODRIGUES DOS SANTOS em desfavor de EMBRATEL TVSAT 

TELECOMUNICAÇÕES S.A,, em que aquela deixou o prazo para se 

manifestar transcorrer in albis e abandonou o processo. É o necessário. 

Decido. A parte reclamante deixou de promover os atos que lhe competia, 

permanecendo o processo parado por mais de 01 ano, não tendo 

cumprido a determinação de id. 6545028, fato que impõe, inevitavelmente, 

a extinção, uma vez que o Poder Judiciário atual, especialmente a Justiça 

Estadual que tem ampla competência, não pode manter uma estrutura para 

tramitar processos que nem mesmo as partes fazem valer a importância 

da lide/interesse. O abandono processual é causa de extinção de 

processo – CPC, art. 267, III/NCPC, art. 485, III - e, por se tratar de 

processo sujeito ao disposto na Lei n. 9.099/1995, é inaplicável o art. 267, 

§ 1º, do CPC/NCPC, 485, § 1º, em face do art. 51, § 1º, daquela lei especial 

que regula os juizados, conforme entendimento doutrinário (CHIMENTI, 

Ricardo Cunha. Teoria e pratica dos juizados especiais cíveis. 5. ed. atual. 

São Paulo: Saraiva, 2003. p. 267; FIGUEIRA JUNIOR, Joel Dias; TOURINHO 

NETO, Fernando da Costa. Juizados especiais estaduais cíveis e criminais: 

comentários a Lei n. 9.099/1995. 5. ed. rev. atual e ampl. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2007. p. 333). Nesses termos, igualmente 

precedente decisório, in verbis: RECURSO INOMINADO. EXTINÇÃO DO 

PROCESSO POR ABANDONO DO AUTOR. DESNECESSIDADE DE 

INTIMAÇÃO PESSOAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 267, § 1.º DO CPC E 

DA SÚMULA N.º 240 DO STJ NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. 

INTELIGÊNCIA DO ART. 51, § 1.º DA LEI FEDERAL N.º 9.099/1995. 

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 

RELATÓRIO EM SESSÃO. VOTO: Inicialmente, conheço do Recurso 

Inominado, considerando-se a presença dos pressupostos extrínsecos e 

intrínsecos de admissibilidade. No mérito, a sentença não merece ser 

reformada. Na espécie, o processo foi suspenso a pedido das partes por 

30 (trinta) dias. Decorrido o prazo, o juízo de origem extinguiu o processo 

sem resolução de mérito, sem determinar prévia intimação do advogado da 

exequente, nem sua intimação pessoal. Veja-se que o § 1.º do art. 51 da 

Lei dos Juizados Especiais estabelece que ?a extinção do processo 

independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das 

partes?. Assim, tem-se que o art. 267, § 1.º do CPC e a Súmula n.º 240 do 

STJ não são aplicados no âmbito dos Juizados Especiais, não havendo 

necessidade intimação pessoal da exequente para dar prosseguimento à 

execução. DO EXPOSTO, conheço do recurso e nego-lhe provimento, 

para o fim específico de manter a sentença recorrida. DISPOSITIVO O 

julgamento foi presidido por mim, Fernando Swain Ganem, Juiz Relator 

Designado, seguido pelo eminente Juiz Aldemar Sternadt e pelo eminente 

Juiz Vinícius de Mattos Magalhães (relator vencido). Curitiba, 26 de junho 

de 2015. Fernando Swain Ganem, Juiz Relator Designado. O julgamento foi 

presidido por mim, Fernando Swain Ganem, Juiz Relator Designado, 

seguido pelo eminente Juiz Aldemar Sternadt e pelo eminente Juiz Vinícius 

de Mattos Magalhães (relator vencido (TJPR - 1ª Turma Recursal - 

0001263-68.2012.8.16.0182/0 - Curitiba - Rel.: VinÃ-cius de Mattos 

MagalhÃ£es - Rel.Desig. p/ o Acórdão: Fernando Swain Ganem - - J. 

30.06.2015)” .  (TJ-PR -  RI :  000126368201281601820 PR 

0001263-68.2012.8.16.0182/0 (Acórdão), Relator: Fernando Swain 

Ganem, Data de Julgamento: 30/06/2015, 1ª Turma Recursal, Data de 

Publicação: 10/07/2015) Portanto, o § 1º do art. 51 da Lei n. 9.099/1995 

preceitua que a extinção do processo independerá, em qualquer hipótese, 

de previa intimação pessoal da parte, cuja aplicação do Código Processual 

Civil é subsidiária e não incide nas circunstâncias em que há regramento 

específico naquela especial. Isso posto, EXTINGO O PROCESSO, SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO nos termos do artigo 485, II c/c Lei n. 9.099/1995, 

art. 51, § 1º. Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios - Lei n. 9.099/95, arts. 54 e 55 c/c Lei n. 12.153/09, art. 27. 

Por força da legislação especial, não haverá/não sujeita a reexame 

necessário – Lei n. 12.153/09, art. 11. Transitada em julgado, proceda com 

as baixas necessárias e arquive. P. I. Cumpra. À submissão do Juiz de 

Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi Anne 

L i m a  T i a g o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________ VISTOS. HOMOLOGO, para 

que surta seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo juiz 

leigo, na forma do artigo 40 da lei 9099/95. CUMPRA-SE expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. MARINA CARLOS FRANÇA Juíza 

de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010268-91.2015.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ROZELIO MENDES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS Processo nº 

8010268-91.2015.8.11.0026 PROJETO DE SENTENÇA Vistos. Dispensado 

o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato de recurso de 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por EMBRATEL TVSAT 

TELECOMUNICAÇÕES S.A., no prazo de 5 (cinco) dias, dirigida ao juiz, 

com alegação de omissão. É o relato do necessário. Decido. Há a 

oposição de recurso embargos de declaração com indicação/alegação de 

omissão, interposto por escrito e no prazo legal de 5 (cinco) dias, 

contados da ciência da decisão – Lei n. 9.099/1995, art. 49 -, o qual não 

se sujeita ao preparo, fatos quem permitem o seu conhecimento e, 

consequentemente, interrompe o prazo para a interposição de recurso - 

Lei n. 9.099/1995, art. 50 -, com redação dada pela Lei n. 13.105/2015. 

Presentes as condições da ação e os pressupostos processuais de 

existência e validade, inexistindo quaisquer nulidades ou irregularidades 

que devam ser declaradas ou sanadas, bem como preliminares ou 

questões prévias que pendam de apreciação e permitindo a hipótese de 

julgamento imediato da lide, passo a analisar o mérito. O recurso de 

embargos de declaração tem fundamentação vinculada pela legislação 

processual – Lei n. 9.099/1995, art. 48 e ss., com redação dada pela Lei n. 

13.105/2015, c/c NCPC, art. 1.022 e ss., destinando-se a esclarecer 
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obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão 

sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e 

corrigir erro material, em regra, contra qualquer decisão judicial – NCPC, 

art. 1.022, caput -, contudo perante os Juizados Especiais Cíveis, com 

regra especial expressa, contra sentença ou acórdão - Lei n. 9.099/1995, 

art. 48, caput, com redação dada pela Lei n. 13.105/2015 -, sendo possível 

a correção dos erros materiais de ofício. A parte interpôs recurso de 

embargos de declaração, irresignada com a sentença de mérito proferida, 

a qual condenou em danos morais em razão de negativação, sob alegação 

de omissão quanto a aplicação da Súmula 385 do Superior Tribunal de 

Justiça, (id. 12585710). Verifica-se que não merece prosperar a alegação 

da requerida de que existia negativação anterior realizada pelo BANCO DO 

BRASIL, posto que no extrato anexado na contestação e nos embargos - 

id. 14695074 - verifica-se que a primeira negativação foi realizada pela 

requerida na data de 06/06/2012, junto ao SERASA, contrato de n 

0000000042447726, no valor de R$ 49,90 (quarenta e nove reais e 

noventa centavos), sendo que a inscrição no CCF realizada pelo Banco do 

Brasil somente ocorreu em 15/08/2012. A requerida primeiro inscreveu o 

nome da parte autora no SERASA e somente depois no SPC. Portanto, 

verifica-se a inexistência de negativação preexistente, em nome da parte 

autora, servindo as negativações posteriores para fixar o quantum 

indenizatório em consideração os princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade, de modo a evitar enriquecimento ilícito, o que fora feito 

em sentença de mérito proferida. O suso apresentado já demonstra que 

não há omissão alguma a ser conhecida e que opôs embargos 

manifestamente protelatórios com o intuito de atrasar o andamento do 

processo e prejudicar a parte adversa, razão pela qual condeno o(a) 

embargante a pagar ao embargado multa de 2% (dois por cento) sobre o 

valor atualizado da causa – NCPC, art. 1.026, § 2º. Nesses termos: 

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE 

QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE 

QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER PROTELATÓRIO 

EVIDENCIADO. MULTA DO ART. 1.026, § 2º, DO CPC/15. 1. De acordo com 

a norma prevista no art. 1.022 do CPC/15, são cabíveis embargos de 

declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou 

correção de erro material da decisão recorrida. 2. No caso, não se verifica 

a existência de quaisquer das deficiências em questão, pois o acórdão 

embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com fundamentação 

suficiente, toda a controvérsia posta no recurso. 3. Incabível alegar 

suposta omissão quanto ao enfrentamento de tese suscitada nas razões 

de recurso especial inadmitido, quando, na hipótese, o agravo em recurso 

especial sequer ultrapassou a barreira da admissibilidade recursal, 

tendo-lhe sido aplicada a Súmula 182/STJ, mormente quando tal questão 

restou expressamente apreciada no acórdão embargado. 4. Não podem 

ser acolhidos embargos declaratórios que, a pretexto da alegação de 

omissão do acórdão embargado, traduzem, na verdade, o inconformismo 

da parte com a decisão tomada, pretendendo rediscutir o que já foi 

exaustivamente decidido. Nesse panorama, tratando-se de embargos 

manifestamente protelatórios, possível a aplicação de multa prevista no 

art. 1.026, § 2º, do CPC/15. 5. Embargos de declaração rejeitados com 

aplicação à parte ora embargante de multa de 2% sobre o valor atualizado 

da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC/15”. (EDcl nos EDcl no 

AgRg no AREsp 792.933/SC, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA 

TURMA, julgado em 23/08/2016, DJe 01/09/2016) Isso posto, CONHEÇO 

DOS EMBARGOS e, porque NÃO há omissão na decisão recorrida, NEGO 

PROVIMENTO, mantendo na integra a sentença de mérito. Ademais, 

CONDENO a embargante EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A., a 

pagar ao embargado multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado 

da causa – NCPC, art. 1.026, § 2º. Sem taxas, despesas, custas 

processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. À submissão da Juíza de Direito para fins do disposto no artigo 

40 da Lei nº 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

____________________________________________________________

______________________________________________________ 

VISTOS. HOMOLOGO, para que surta seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo juiz leigo, na forma do artigo 40 da lei 9099/95. 

CUMPRA-SE expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. MARINA 

CARLOS FRANÇA Juíza de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010282-75.2015.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ALAIDE RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS Processo nº 

8010282-75.2015.8.11.0026 PROJETO DE SENTENÇA Vistos. Dispensado 

o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato de AÇÃO 

INDENIZATÓRIA - rito da Lei n. 9.099/95, proposta por ALAIDE RODRIGUES 

DOS SANTOS em desfavor de EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE 

TELECOMUNICACOES S.A. É o necessário. Decido. Fora proferida 

sentença de mérito, tendo o autor anexado recurso inominado – id. 14722 

681 – Contudo posteriormente as partes firmaram acordo por meio de 

petição (id 14745479) nos seguintes termos: “A reclamada se obriga a 

efetuar o pagamento da importância de R$ 4.600,00 (quatro mil e 

seiscentos reais), por meio de depósito judicial, no prazo de 20 dias uteis, 

a contar do protocolo do termo de acordo, bem como cancelamento do 

contrato de nº 76360590, sem ônus junto dos débitos em aberto, e a baixa 

da restrição dos órgãos de proteção ao credito. Com o pagamento a autor 

declara-se satisfeito quanto ao objeto da ação dando quitação plena”. Isso 

posto, considerando que em havendo transação/acordo o exame do 

magistrado deve se limitar à sua validade e eficácia, entre os quais, se 

houve a efetiva transação, os transatores são titulares do direito que 

dispõem parcialmente, capazes de transigir e estão adequadamente 

representados, ausente qualquer impedimento ou ilegalidade no 

avençado/acordado pelas partes, HOMOLOGO-O para que produza seus 

efeitos legais – Lei n. 9.099/1995, art. 22, parágrafo único - e, em 

consequência, RESOLVO O MÉRITO – CPC, art. 269, III/NCPC, art. 487, III, 

“b”. Considerando o comprovante de pagamento anexado (id 15124782), 

DECLARO O PRESENTE FEITO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, 

ANTE A SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO, nos termos do art. 924, I, c/c, art. 

925, ambos do Código de Processo Civil. Torno sem - Intime-se a parte 

autora para que apresente nos autos conta bancária para levantamento, 

no prazo de 10 (dez) dias. Sem taxas, despesas, custas processuais e 

honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Transitada em 

julgado, proceda com as baixas necessárias e arquive. Prescindível o 

Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro 

de registro de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À 

submissão do(a) Juiz (a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

____________________________________________________________

_______________________________________________________ 

VISTOS. HOMOLOGO, para que surta seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo juiz leigo, na forma do artigo 40 da lei 9099/95. 

CUMPRA-SE expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. MARINA 

CARLOS FRANÇA Juíza de Direito.
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CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS Processo nº 

1000144-66.2018.8.11.0026 PROJETO DE SENTENÇA Vistos. Dispensado 

o relatório na forma do art. 38 da Lei 9.099/1995. As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 

38 da Lei nº 9.099/95 c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC c.c 

Enunciados nº161 e 162 do FONAJE. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, 

movida por FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA em desfavor de EMBRATEL - 

EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES. Fundamento e Decido. 

Nesse quadrante processual, e à luz dos poderes de direção conferidos 

ao Juiz na condução da demanda, com permissivo legal no artigo 355, I, do 

Código de Processo Civil, conheço diretamente do pedido e passo a julgar 

antecipadamente a lide. No que se refere a preliminar de impossibilidade de 

gratuidade da justiça, a mesma merece ser rejeitada, pois, como é sabido, 

a benesse da gratuidade da justiça no âmbito dos juizados especiais é 

dispensável em sede cognitiva, sendo imprescindível a manifestação 

quanto ou seu deferimento ou não somente em sede recursal. A respeito, 

vejamos o que disciplina a Lei dos Juizados Especiais: Art. 54. O acesso 

ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do 

pagamento de custas, taxas ou despesas. No que se refere a preliminar 

d e  e x t i n ç ã o  p o r  l i t i s p e n d ê n c i a  c o m  p r o c e s s o  n º 

1000184-48.2018.8.11.0026, verifico que a mesma não deve prosperar, 

haja vista que o referido processo foi julgado EXTINTO SEM JULGAMENTO 

DE MÉRITO, ante ausência da autora a audiência de conciliação – id. 

14343 492 – com transito em julgado – id. 15336938. Portanto não 

havendo litispendência. No que diz respeito à preliminar de inépcia da 

inicial, por ausência de documentos indispensável, tal pedido não merece 

acolhimento, uma vez que o referido documento não é documento 

indispensável ao julgamento da controvérsia trazida ao conhecimento 

desse juízo. Sendo necessária apenas a simples indicação da residência, 

conforme preceitua o art. 319, II, do Novo Código de Processo Civil. 

Presentes as condições da ação e os pressupostos processuais de 

existência e validade, inexistindo quaisquer nulidades ou irregularidades 

que devam ser declaradas ou sanadas, bem como outras preliminares ou 

questões prévias que pendam de apreciação e permitindo a hipótese o 

julgamento imediato da lide, passo a analisar o mérito. Aduz a parte autora 

que teve seu nome inscrito nos órgãos restritivos de crédito, por um débito 

de responsabilidade da parte reclamada, desconhecendo a referida dívida. 

A parte reclamada contestou o pedido, alegando que o débito existe e 

decorre de contratação legitima por meio de “televenda”, cujas faturas não 

foram adimplidas, o que justificou o encaminhamento dos dados cadastrais 

da reclamante aos bancos de dados de consumidores inadimplentes, 

exercício regular de direito, não havendo que falar em dano moral. Após 

análise percuciente dos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que razão assiste à parte autora. Apesar das 

argumentações trazidas pela parte promovida em sua defesa, tenho que 

esta não se desincumbiu de seu ônus probatório– art. 6º, VIII, do CDC, 

pois, não trouxe elemento de prova que retire a validade dos documentos 

juntados na inicial, bem assim, quaisquer causas impeditivas, modificativas 

ou extintivas do direito da parte Autora – art. 373, II, do CPC, no sentido de 

demonstrar a existência e exigibilidade da dívida, pautando-se apenas em 

contestar genericamente os fatos. A reclamada não anexou contrato, 

relatório, áudio de ligação da alegada contratação por meio de “televenda”, 

ou qualquer documento capaz de comprovar a existência de débitos, 

sendo provas de fácil produção pela requerida. A reclamada afirma a 

existência do débito, mas nada, nenhuma evidência, por mínima que seja, 

apresentou neste sentido. A contestação é estéril de prova, nada foi 

juntado aos autos que comprovasse a existência ou origem do débito. O 

que foi juntado ao feito foi mera reprodução das telas do sistema de 

informática. Restando caracterizada a falha e a abusividade na prestação 

de seus serviços. Ao lado disso, não se aplica a Súmula 385 do STJ no 

presente caso, haja vista que, conforme pesquisa no sistema PJE/MT, a 

negativação preexistente realizada pela TELEFONICA BRASIL S/A, foi 

julgada improcedente nos autos de nº 1000142-96.2018.8.11.0026 (id. 

13503867), já tendo ocorrido o transito em julgad0o da mesma. Desta feita, 

considerando que a negativação anterior que pesava sobre o nome da 

autora foi declarada inexistente e improcedente, resta a negativação da 

requerida como preexistente, portanto passível de causar dano a autora 

Nesse sentido, tem manifestado as Turmas Recursais: APELAÇÃO CÍVEL 

- DECLARATÓRIA INEXISTÊNCIA DÉBITO -- INSCRIÇÃO INDEVIDA - 

SÚMULA 385 DO STJ - INAPLICABILIDADE - OUTRAS INSCRIÇÕES 

ANTERIORES IMPUGNADAS - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - Uma 

vez configurada a conduta abusiva da ré e sendo a dívida inexistente, 

tem-se como indevida e ilegal a inscrição do nome do requerente nos 

órgãos de proteção ao crédito - A simples negativação injusta do nome de 

alguém no cadastro de devedores é, por si, suficiente para gerar dano 

moral reparável, independentemente de comprovação específica do 

mesmo, visto que o dano em tais casos é presumido - Havendo prova de 

que as negativações anteriores estão sendo discutidas em juízo, é cabível 

a compensação por danos morais. (processo AC 10000180172066001 

MG, ,Julgamento 9 de Abril de 18, Relator Shirley Fenzi Bertão). Via de 

consequência procede à pretensão de condenação da parte reclamada ao 

pagamento de indenização por danos morais à parte autora, ante a 

inserção indevida de seu nome nos órgãos restritivos, que inviabilizaram o 

seu acesso ao crédito caracterizando o dano moral in re ipsa, sendo 

irrelevante, portanto, a prova da sua ocorrência. Nessa senda, a 

sistemática da responsabilidade civil nas relações de consumo é a de que 

responde o fornecedor de produtos e/ou de serviços independentemente 

da verificação de culpa, pelos danos causados aos consumidores, 

decorrentes de fatos do produto e/ou do serviço, respectivamente. 

Segundo as normas expressas na Lei n.8.078/90, essa é objetiva e 

independe de culpa. Tal responsabilidade está, ainda, fundamentada na 

teoria do risco do empreendimento, pois aquele que tem o bônus deve 

arcar com os riscos e ônus de sua atividade. De tal modo, caracterizados 

o ato ofensivo, o dano e o nexo de causalidade, a reparação do dano 

moral é impositiva, na forma do art. 5º, V e X, da Constituição da 

República, do art. 6º, VI, do CDC e do art. 186 do CC. O contexto retratado 

nos autos indica postura da Ré suficiente para gerar ofensa à honra. Com 

efeito, atente-se quanto à perda do tempo útil despendido pela parte 

autora, na busca de uma solução amigável ao problema, o que por si só 

também caracteriza o dano moral. Entendo que o dissabor experimentado 

ultrapassou os limites do mero aborrecimento, caracterizando, portanto, a 

lesão à sua dignidade. O dano moral resta configurado e deve ser 

reparado. No tocante ao valor da indenização, compete ao juiz se orientar 

pela denominada lógica do razoável e fixar o valor da indenização de 

acordo com o grau de reprovabilidade da conduta ilícita, com as condições 

econômicas do causador do dano e do ofendido, em quantitativo 

consentâneo com a natureza e intensidade da humilhação, da tristeza e do 

constrangimento sofridos, de modo a produzir eficácia pedagógica, inibir 

novas condutas idênticas da parte ofensora, e representar compensação 

à parte ofendida, sem, contudo, implicar em indevido enriquecimento. 

Quantum arbitrado que deve considerar os princípios atinentes à matéria e 

as particularidades do caso concreto. Pelo exposto, RESOLVO O MÉRITO, 

com fulcro no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil e 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão formulada na inicial, 

para: - DETERMINAR QUE SEJA EXCLUÍDO o nome da parte autora do 

registro/banco de inadimplentes, relacionado ao débito objeto da presente 

ação, no prazo de 05 dias, oficiem-se aos órgãos de restrição ao crédito 

para cancelamento definitivo das restrições comerciais efetivada no CPF 

da parte reclamante, com relação aos débitos discutidos neste feito. - 

DECLARAR A INEXISTÊNCIA do débito discutido nos autos, devendo a 

reclamada abster-se de exigi-lo/cobrá-lo por qualquer meio, a partir do 

trânsito em julgado, sob pena de multa cominatória/astreinte equivalente ao 

TRIPLO do importe que exigir em desacordo; - CONDENAR a reclamada 

indenizar o reclamante, a título de dano moral/imaterial, no valor de R$ 

3.000,00 (três mil reais), corrigido monetariamente a partir da 

leitura/intimação da sentença – Enunciado n. 362 da Súmula do STJ -, com 

base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 

-, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 

406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário 

Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro 

de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal, a partir do evento 

danoso/data da inscrição – responsabilidade extracontratual – Enunciado 

n. 54 da Súmula do STJ e CC/02, art. 398. Sem taxas, despesas, custas 

processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. 

Fica a parte sucumbente, desde já, ciente de que o não pagamento do 

valor da condenação no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em 

julgado da sentença, apresentação de memória discriminada do débito e 

intimação para isso, acarretará a incidência da multa de 10% (dez por 

cento) sobre tal valor – art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do 

CPC/NCPC, art. 523 e §§. Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido 

o prazo recursal e cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações 

de estilo. Do contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do 

interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a 
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execução na forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e 

ss. - e Código de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de 

Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) 

dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. Prescindível o 

Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro 

de registro de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À 

submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da 

Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

____________________________________________________________

___________________________________________________________ 

VISTOS. HOMOLOGO, para que surta seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo juiz leigo, na forma do artigo 40 da lei 9099/95. 

CUMPRA-SE expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. MARINA 

CARLOS FRANÇA Juíza de Direito.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS Processo nº 

8010067-02.2015.8.11.0026 PROJETO DE SENTENÇA Vistos. Dispensado 

o relatório na forma do art. 38 da Lei 9.099/1995. As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 

38 da Lei nº 9.099/95 c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC c.c 

Enunciados nº161 e 162 do FONAJE. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, 

movida por EUNICE DE MOURA SOAVE em desfavor de EMBRATEL - 

EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES. Fundamento e Decido. 

Nesse quadrante processual, e à luz dos poderes de direção conferidos 

ao Juiz na condução da demanda, com permissivo legal no artigo 355, I, do 

Código de Processo Civil, conheço diretamente do pedido e passo a julgar 

antecipadamente a lide. Passo a análise do mérito. Aduz a parte autora 

que teve seu nome inscrito nos órgãos restritivos de crédito, por um débito 

de responsabilidade da parte reclamada, não possuindo nenhum débito em 

aberto capaz de ensejar a referida negativação. A parte reclamada 

contestou o pedido, alegando que o débito existe e decorre de 

contratação legitima cujas faturas não foram adimplidas, o que justificou o 

encaminhamento dos dados cadastrais da reclamante aos bancos de 

dados de consumidores inadimplentes, exercício regular de direito, não 

havendo que falar em dano moral. Após análise percuciente dos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão 

assiste à parte autora. Apesar das argumentações trazidas pela parte 

promovida em sua defesa, tenho que esta não se desincumbiu de seu 

ônus probatório– art. 6º, VIII, do CDC, pois, não trouxe elemento de prova 

que retire a validade dos documentos juntados na inicial, bem assim, 

quaisquer causas impeditivas, modificativas ou extintivas do direito da 

parte Autora – art. 373, II, do CPC, no sentido de demonstrar a existência e 

exigibilidade da dívida, pautando-se apenas em contestar genericamente 

os fatos. A reclamada não anexou contrato, relatório, áudio de ligação, ou 

qualquer documento capaz de comprovar a existência de débitos, sendo 

provas de fácil produção pela requerida. A reclamada afirma a existência 

do débito, mas nada, nenhuma evidência, por mínima que seja, apresentou 

neste sentido. A contestação é estéril de prova, nada foi juntado aos 

autos que comprovasse a existência ou origem do débito, anexando 

apenas reprodução das telas do sistema de informática. Restando 

caracterizada a falha e a abusividade na prestação de seus serviços. 

Assim, não comprovada à legitimidade da cobrança, a declaração da 

inexistência do débito oriundo da negativação indevida, e a reparação 

pelos danos suportados é medida que se impõe. No tocante aos danos 

morais, não há olvidar que, como vem decidindo nossos tribunais, o mero 

aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores 

consequências, não são passíveis de indenização por dano moral. No 

entanto, em se tratando de negativação indevida, dúvida não há que há 

violação a bem jurídico passível de indenização, prescindindo a efetiva 

comprovação da materialização do dano. O contexto retratado nos autos 

indica postura da ré suficiente para gerar ofensa à honra. Entendo que o 

dissabor experimentado ultrapassou os limites do mero aborrecimento, 

caracterizando, portanto, a lesão à sua dignidade. Via de consequência 

procede à pretensão de condenação da parte reclamada ao pagamento de 

indenização por danos morais à parte autora, ao passo que inseriu 

indevidamente o seu nome nos órgãos restritivos que inviabilizou o seu 

acesso ao crédito no comercio local, caracterizando o dano moral in re 

ipsa, sendo irrelevante, portanto, a prova da sua ocorrência. Destaco que 

a sistemática da responsabilidade civil, nas relações de consumo é a de 

que responde o fornecedor de produtos e/ou de serviços 

independentemente da verificação de culpa, pelos danos causados aos 

consumidores, decorrentes de fatos do produto e/ou do serviço, 

respectivamente. Segundo as normas expressas na Lei n.8.078/90, essa 

é objetiva e independe de culpa. Tal responsabilidade está, ainda, 

fundamentada na teoria do risco do empreendimento, pois aquele que tem 

o bônus deve arcar com os riscos e ônus de sua atividade. Nessa senda, 

tem manifestado as Turmas Recursais: RESPONSABILIDADE CIVIL. 

CONTRATO DE TELEFONIA. CANCELAMENTO DE LINHA TELEFÔNICA. 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. I – A 

inclusão do nome do consumidor em cadastro de restrição ao crédito 

resulta em ofensa à imagem e reputação, causando desconforto moral 

apto a ensejar compensação pecuniária, sendo dispensável a prova do 

prejuízo. II – O valor da compensação por danos morais deve ser 

informado por critérios de proporcionalidade e razoabilidade, 

observando-se as condições econômicas das partes envolvidas, a 

natureza, a extensão do dano, o caráter punitivo da medida e o não 

enriquecimento sem causa da parte ofendida. III - O termo inicial dos juros 

de mora incidentes sobre os danos morais decorrentes da relação 

contratual é a data da citação. IV – Negou-se provimento ao recurso do 

autor. Deu-se parcial provimento ao recurso da ré.(TJ-DF - APC: 

20130110862516, Relator: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, Data de 

Julgamento: 07/10/2015, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no 

DJE : 13/10/2015 . Pág.: 268); NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. TELEFONIA. 

DANOS MORAIS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO 

PARA SE ADEQUAR AOS PARÂMETROS DA TURMA. SENTENÇA 

REFORMADA, EM PARTE. RECURSO PROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71004473393, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Carlos Eduardo Richinitti, Julgado em 12/07/2013)(TJ-RS - Recurso Cível: 

71004473393 RS, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Data de Julgamento: 

12/07/2013, Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 15/07/2013); De tal modo, caracterizados o ato ofensivo, o 

dano e o nexo de causalidade, a reparação do dano moral é impositiva, na 

forma do art. 5º, V e X, da Constituição da República, do art. 6º, VI, do 

CDC e do art. 186 do CC. No tocante ao valor da indenização, compete ao 

juiz se orientar pela denominada lógica do razoável e fixar o valor da 

indenização de acordo com o grau de reprovabilidade da conduta ilícita, 

com as condições econômicas do causador do dano e do ofendido, em 

quantitativo consentâneo com a natureza e intensidade da humilhação, da 

tristeza e do constrangimento sofridos, de modo a produzir eficácia 

pedagógica, inibir novas condutas idênticas da parte ofensora, e 

representar compensação à parte ofendida, sem, contudo, implicar em 

indevido enriquecimento. Quantum arbitrado que deve considerar os 

princípios atinentes à matéria e as particularidades do caso concreto. Ante 

o exposto, por tudo que dos autos consta, RESOLVO O MÉRITO com 

fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na exordial para: - 

CONFIRMAR A LIMINAR DEFERIDA em exame sumario; - DECLARAR A 

INEXISTÊNCIA do débito discutido nos autos, devendo a reclamada 

abster-se de exigi-lo/cobrá-lo por qualquer meio, a partir do trânsito em 

julgado, sob pena de multa cominatória/astreinte equivalente ao triplo do 

importe que exigir em desacordo; - CONDENAR a parte Ré a 

COMPENSAR/PAGAR à parte autora, a título de dano moral, o valor de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), corrigido monetariamente a partir da 

leitura/intimação da sentença – Enunciado n. 362 da Súmula do STJ -, com 

base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 

-, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 

406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário 
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Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro 

de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal, a partir do evento 

danoso/data da inscrição – responsabilidade extracontratual – Enunciado 

n. 54 da Súmula do STJ e CC/02, art. 398. Sem taxas, despesas, custas 

processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. 

Fica a parte sucumbente, desde já, ciente de que o não pagamento do 

valor da condenação no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em 

julgado da sentença, apresentação de memória discriminada do débito e 

intimação para isso, acarretará a incidência da multa de 10% (dez por 

cento) sobre tal valor – art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do 

CPC/NCPC, art. 523 e §§. Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido 

o prazo recursal e cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações 

de estilo. Do contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do 

interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a 

execução na forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e 

ss. - e Código de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de 

Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) 

dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. Prescindível o 

Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro 

de registro de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À 

submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da 

Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

VISTOS. HOMOLOGO, para que surta seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo juiz leigo, na forma do artigo 40 da lei 9099/95. 

CUMPRA-SE expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. MARINA 

CARLOS FRANÇA Juíza de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000131-67.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENIRA MENDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues OAB - GO0024720A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS Processo nº 

1000131-67.2018.8.11.0026 PROJETO DE SENTENÇA Vistos. Dispensado 

o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato de recurso de 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por EMBRATEL TVSAT 

TELECOMUNICAÇÕES S.A, no processo que lhe move ROSENIRA MENDES 

DA SILVA, no prazo de 5 (cinco) dias, dirigida ao juiz, com alegação de 

omissão. É o relato do necessário. Decido. Há a oposição de recurso 

embargos de declaração com indicação/alegação de omissão, interposto 

por escrito e no prazo legal de 5 (cinco) dias, contados da ciência da 

decisão – Lei n. 9.099/1995, art. 49 -, o qual não se sujeita ao preparo, 

fatos quem permitem o seu conhecimento e, consequentemente, 

interrompe o prazo para a interposição de recurso - Lei n. 9.099/1995, art. 

50 -, com redação dada pela Lei n. 13.105/2015. Presentes as condições 

da ação e os pressupostos processuais de existência e validade, 

inexistindo quaisquer nulidades ou irregularidades que devam ser 

declaradas ou sanadas, bem como preliminares ou questões prévias que 

pendam de apreciação e permitindo a hipótese de julgamento imediato da 

lide, passo a analisar o mérito. O recurso de embargos de declaração tem 

fundamentação vinculada pela legislação processual – Lei n. 9.099/1995, 

art. 48 e ss., com redação dada pela Lei n. 13.105/2015, c/c NCPC, art. 

1.022 e ss., destinando-se a esclarecer obscuridade ou eliminar 

contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se 

pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, em 

regra, contra qualquer decisão judicial – NCPC, art. 1.022, caput -, contudo 

perante os Juizados Especiais Cíveis, com regra especial expressa, 

contra sentença ou acórdão - Lei n. 9.099/1995, art. 48, caput, com 

redação dada pela Lei n. 13.105/2015 -, sendo possível a correção dos 

erros materiais de ofício. A parte interpôs recurso de embargos de 

declaração, irresignada com a sentença de mérito proferida a qual 

condenou em danos morais, bem como declaração de inexistência de 

débitos (id. 16152893), sob alegação de omissão por não analisar os 

pedidos de quebra de sigilo telefônico e bancário, bem como pedido de 

designação de audiência de constatação. Analisando os argumentos por 

trazidos, bem como a sentença objurgada, entendo que os presentes 

embargos merecem parcial provimento, ante a ausência de manifestação 

na sentença atacada sobre as questão apresentada em contestação pela 

requerida. Isso posto, CONHEÇO DOS EMBARGOS e DOU PROVIMENTO 

PARCIAL para constar na sentença atacada: “À requerida requer em sede 

de contestação a quebra de sigilo telefônico e bancário da parte autora, a 

fim de comprovar contratação, bem como o débito em conta do serviço 

prestado à autora. Contudo, o referido requerimento deve ser indeferido, 

haja vista que, tal prova é utilizada para fins de investigação, sendo 

medida excepcional. Verifica-se que, se a requerida fosse mais diligente 

em suas contratações não haveria necessidade de tais requerimentos, 

pois possuiria em seu poder contrato ou ainda gravação de ligação onde o 

consumidor contrata o serviço e autoriza o suposto débito bancário, 

informando sua conta, estando tal prova, acaso exista, em poder 

unicamente da requerida, cabendo a esta anexar aos autos, justificando 

os pedidos extraordinários. No que se refere ao pedido de audiência de 

constatação, a requerida solicita que o “magistrado possa inquirir técnicos 

de sua confiança, conforme Art. 35, § único, da Lei dos Juizados 

Especiais – Lei 9099/95, para que façam diligências na residência da parte 

autora para comprovar se a mesma possui os materiais de instalações da 

requerida em sua residência, comprovando assim uma vez por todas o 

vínculo da mesma com o contrato, afastando totalmente a possibilidade de 

fraude”. Constato que, a requerida não deseja designação de audiência de 

instrução para oitiva de testemunhas como tenta fazer crer, e sim, a 

realização de perícia na residência da autora, a fim de constatar a 

existência aparelhos de instalação. Afirmo novamente que se a requerida 

fosse cautelosa na prestação de seus serviços, no momento da 

instalação dos aparelhos seria fornecido documento com data, aparelhos 

instalados e assinatura do consumidor, documento que seria capaz de 

comprovar a entrega do serviço de instalação, a ser produzido 

unicamente pela requerida, contudo, a mesma não se desincumbiu de seu 

ônus. No que se refere a possibilidade de inquirir técnicos, prevista no Art. 

35, § único, da Lei dos Juizados Especiais – Lei 9.099/95, a mesma se faz 

necessária quando a prova do fato exigir, o que não e caso dos autos, 

não tendo a requerida comprovado minimamente seus argumentos 

exposto na defesa. A análise dessas deve ser feita com extrema cautela 

e somente merece ser reconhecida, pela necessidade de tal prova, 

quando seja efetivamente necessária para a garantia do contraditório e da 

ampla defesa, o que não se verifica no caso dos autos. No caso em 

exame, verifico que as provas produzidas no processo são 

suficientemente aptas a formar o convencimento, porque se trata de 

matéria fática e as questões técnicas não tem a necessidade alegada, de 

modo que a perícia técnica é prescindível, sendo caso de julgamento 

antecipado da lide, portanto, indefiro.” No mais, devendo permanecer o 

comando judicial atacado tal como está lançada. Sem taxas, despesas, 

custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 

e 55. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. À submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do 

disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

____________________________________________________________

_______________________________________________________ 

VISTOS. HOMOLOGO, para que surta seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo juiz leigo, na forma do artigo 40 da lei 9099/95. 

CUMPRA-SE expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. MARINA 

CARLOS FRANÇA Juíza de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000266-79.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

IRANILDE DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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WANESSA CRISTINA DE ALMEIDA GARCIA OAB - MS0016208A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS Processo nº 

1000266-79.2018.8.11.0026 PROJETO DE SENTENÇA Vistos. Dispensado 

o relatório na forma do art. 38 da Lei 9.099/1995. As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 

38 da Lei nº 9.099/95 c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC c.c 

Enunciados nº161 e 162 do FONAJE. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, 

movida por IRANILDE DE MELO em desfavor de L. A. M. FOLINI 

COBRANCAS - ME. Fundamento e Decido. Nesse quadrante processual, e 

à luz dos poderes de direção conferidos ao Juiz na condução da 

demanda, com permissivo legal no artigo 355, I, do Código de Processo 

Civil, conheço diretamente do pedido e passo a julgar antecipadamente a 

lide. Defiro a preliminar de retificação do endereço da requerida, para 

constar conforme peça contestatória: Rua Moacir de Arruda Camargo, nº 

1527 – Vila Isabel Marin, na cidade e comarca de Birigui/SP. Passo a 

análise do mérito. Pelo que se extrai da inicial, e dos documentos que 

acompanham, verifico que a parte reclamante teve seu nome inscrito nos 

órgãos restritivos de crédito, por um débito de responsabilidade da parte 

reclamada. Por outro lado, na peça contestatória, a parte ré defende que 

não houve qualquer conduta irregular praticada, inexistindo 

responsabilidade reparatória, haja vista a aquisição de uma COLEÇÃO DE 

LIVROS BELEZA E ESTÉTICA no valor de R$ 950,00 (novecentos e 

cinquenta reais) tendo sido dividido em 10 (dez) parcelas iguais e 

sucessivas de R$ 95,00 (noventa e cinco reais cada), todas no boleto 

bancário, não adimplido. Argumenta que não há comprovação dos 

supostos danos morais sofridos pela parte autora e que os fatos não 

passaram de mero aborrecimento. Após análise percuciente dos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão 

assiste à parte autora. Apesar das argumentações trazidas pela parte 

promovida em sua defesa, tenho que esta não se desincumbiu de seu 

ônus probatório– art. 6º, VIII, do CDC, pois, não trouxe elemento de prova 

que retire a validade dos documentos juntados na inicial, bem assim, 

quaisquer causas impeditivas, modificativas ou extintivas do direito da 

parte Autora – art. 373, II, do CPC, no sentido de demonstrar a existência e 

exigibilidade da dívida. Afirma a reclamada que houve a aquisição de uma 

COLEÇÃO DE LIVROS BELEZA E ESTÉTICA no valor de R$ 950,00 

(novecentos e cinquenta reais) tendo sido dividido em 10 (dez) parcelas, 

restando em aberto 08 parcelas. A requerida anexou na defesa AR com 

assinatura da autora, no mês de agosto de 2013, porém o referido 

documento não comprova que a autora contratou/adquiriu a referida 

coleção de livros, tampouco que o AR serviu para entregar tais livros. 

Deixando de anexar contrato ou até mesmo gravação de contratação. 

Restando caracterizada a falha e a abusividade na prestação de seus 

serviços. Assim, não comprovada à legitimidade da cobrança, a 

declaração da inexistência do débito oriundo da negativação indevida, e a 

reparação pelos danos suportados é medida que se impõe. No tocante 

aos danos morais, não há olvidar que, como vem decidindo nossos 

tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem 

maiores consequências, não são passíveis de indenização por dano 

moral. No entanto, em se tratando de negativação indevida, dúvida não há 

que há violação a bem jurídico passível de indenização, prescindindo a 

efetiva comprovação da materialização do dano. O contexto retratado nos 

autos indica postura da ré suficiente para gerar ofensa à honra. Entendo 

que o dissabor experimentado ultrapassou os limites do mero 

aborrecimento, caracterizando, portanto, a lesão à sua dignidade. Via de 

consequência procede à pretensão de condenação da parte reclamada ao 

pagamento de indenização por danos morais à parte autora, ao passo que 

inseriu indevidamente o seu nome nos órgãos restritivos que inviabilizou o 

seu acesso ao crédito no comercio local, caracterizando o dano moral in 

re ipsa, sendo irrelevante, portanto, a prova da sua ocorrência. Destaco 

que a sistemática da responsabilidade civil, nas relações de consumo é a 

de que responde o fornecedor de produtos e/ou de serviços 

independentemente da verificação de culpa, pelos danos causados aos 

consumidores, decorrentes de fatos do produto e/ou do serviço, 

respectivamente. Segundo as normas expressas na Lei n.8.078/90, essa 

é objetiva e independe de culpa. Tal responsabilidade está, ainda, 

fundamentada na teoria do risco do empreendimento, pois aquele que tem 

o bônus deve arcar com os riscos e ônus de sua atividade. Nessa senda, 

tem manifestado as Turmas Recursais: RESPONSABILIDADE CIVIL. 

CONTRATO DE TELEFONIA. CANCELAMENTO DE LINHA TELEFÔNICA. 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. I – A 

inclusão do nome do consumidor em cadastro de restrição ao crédito 

resulta em ofensa à imagem e reputação, causando desconforto moral 

apto a ensejar compensação pecuniária, sendo dispensável a prova do 

prejuízo. II – O valor da compensação por danos morais deve ser 

informado por critérios de proporcionalidade e razoabilidade, 

observando-se as condições econômicas das partes envolvidas, a 

natureza, a extensão do dano, o caráter punitivo da medida e o não 

enriquecimento sem causa da parte ofendida. III - O termo inicial dos juros 

de mora incidentes sobre os danos morais decorrentes da relação 

contratual é a data da citação. IV – Negou-se provimento ao recurso do 

autor. Deu-se parcial provimento ao recurso da ré.(TJ-DF - APC: 

20130110862516, Relator: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, Data de 

Julgamento: 07/10/2015, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no 

DJE : 13/10/2015 . Pág.: 268); NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. TELEFONIA. 

DANOS MORAIS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO 

PARA SE ADEQUAR AOS PARÂMETROS DA TURMA. SENTENÇA 

REFORMADA, EM PARTE. RECURSO PROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71004473393, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Carlos Eduardo Richinitti, Julgado em 12/07/2013)(TJ-RS - Recurso Cível: 

71004473393 RS, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Data de Julgamento: 

12/07/2013, Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 15/07/2013); De tal modo, caracterizados o ato ofensivo, o 

dano e o nexo de causalidade, a reparação do dano moral é impositiva, na 

forma do art. 5º, V e X, da Constituição da República, do art. 6º, VI, do 

CDC e do art. 186 do CC. No tocante ao valor da indenização, compete ao 

juiz se orientar pela denominada lógica do razoável e fixar o valor da 

indenização de acordo com o grau de reprovabilidade da conduta ilícita, 

com as condições econômicas do causador do dano e do ofendido, em 

quantitativo consentâneo com a natureza e intensidade da humilhação, da 

tristeza e do constrangimento sofridos, de modo a produzir eficácia 

pedagógica, inibir novas condutas idênticas da parte ofensora, e 

representar compensação à parte ofendida, sem, contudo, implicar em 

indevido enriquecimento. Quantum arbitrado que deve considerar os 

princípios atinentes à matéria e as particularidades do caso concreto. No 

que se refere ao pedido contraposto, entendendo que o mesmo deve ser 

julgado improcedente, haja vista, que a requerida não anexou documentos 

capazes de comprovar a efetiva contratação pela parte autora. Ante o 

exposto, por tudo que dos autos consta, RESOLVO O MÉRITO com 

fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na exordial para: - 

DETERMINAR QUE SEJA EXCLUÍDO o nome da parte autora do 

registro/banco de inadimplentes, relacionado ao débito objeto da presente 

ação, no prazo de 05 dias,oficie-se aos órgãos de restrição ao crédito 

para cancelamento definitivo das restrições comerciais efetivada no CPF 

da parte reclamante, com relação aos débitos discutidos neste feito. - 

DECLARAR A INEXISTÊNCIA do débito discutido nos autos, devendo a 

reclamada abster-se de exigi-lo/cobrá-lo por qualquer meio, a partir do 

trânsito em julgado, sob pena de multa cominatória/astreinte equivalente ao 

TRIPLO do importe que exigir em desacordo; - CONDENAR a reclamada 

indenizar o reclamante, a título de dano moral/imaterial, no valor de R$ 

3.000,00 (três mil reais), corrigido monetariamente a partir da 

leitura/intimação da sentença – Enunciado n. 362 da Súmula do STJ -, com 

base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 

-, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 

406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário 

Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro 

de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal, a partir do evento 

danoso/data da inscrição – responsabilidade extracontratual – Enunciado 

n. 54 da Súmula do STJ e CC/02, art. 398. - Julgo improcedente o pedido 

contraposto; - DETERMINO a retificação do endereço da requerida, para 

constar conforme peça contestatória: Rua Moacir de Arruda Camargo, nº 

1527 – Vila Isabel Marin, na cidade e comarca de Birigui/SP Sem taxas, 

despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 

9.099/1995, arts. 54 e 55. Fica a parte sucumbente, desde já, ciente de 

que o não pagamento do valor da condenação no prazo de 15 (quinze) 

dias, a contar do trânsito em julgado da sentença, apresentação de 

memória discriminada do débito e intimação para isso, acarretará a 
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incidência da multa de 10% (dez por cento) sobre tal valor – art. 52, caput, 

da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do CPC/NCPC, art. 523 e §§. Após o trânsito 

em julgado, certifique. Decorrido o prazo recursal e cumprido o julgado, 

arquive com as baixas e anotações de estilo. Do contrário, na ausência do 

cumprimento, após solicitação do interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 

9.099/1995 -, prossiga com a execução na forma disposta pela Lei dos 

Juizados Especiais – art. 52 e ss. - e Código de Processo Civil – art. 475-I 

e ss./Novo Código de Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no 

prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem 

prejuízo de seu desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. À submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do disposto no 

artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

____________________________________________________________

__________________________________________________________ 

VISTOS. HOMOLOGO, para que surta seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo juiz leigo, na forma do artigo 40 da lei 9099/95. 

CUMPRA-SE expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. MARINA 

CARLOS FRANÇA Juíza de Direito.
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ROSELY CRISTINA MARQUES CRUZ OAB - MT0020347S 
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Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS Processo nº 

8010205-66.2015.8.11.0026 PROJETO DE SENTENÇA Vistos. Trata-se de 

RECLAMAÇÃO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS movida por ROSEMEIRE MIRANDA MATHIAS em desfavor de 

UNIVERSO ONLINE S.A. Dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei 

9.099/1995. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites 

traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 9.099/95 c.c artigo 1.046, 

parágrafos 2º e 4º do CPC c.c Enunciados nº161 e 162 do FONAJE. No 

caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do 

feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que 

as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, 

portanto, dispensável dilação probatória. Fundamento e decido. Em síntese 

sustenta a parte autora que recebeu cobrança indevida em sua conta 

bancária de responsabilidade da empresa ré, referente a serviços não 

utilizados, sequer contratados. Assim, objetiva a repetição do indébito dos 

valores pagos indevidamente, bem como, a reparação pelos danos 

extrapatrimoniais suportados. Após análise percuciente dos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste a 

parte autora. No caso, a pretensão da parte autora é corroborada pela 

plausibilidade do direito substancial invocado, evidenciado pelos 

documentos que instruíram a petição inicial. Por outro lado, em que pese 

às alegações da parte reclamada, não consegue excluir sua 

responsabilidade pelo fato, pois, não se desincumbiu de seu ônus 

probatório– art. 6º, VIII, do CDC, porquanto, não trouxe elemento de prova 

que retire a validade dos documentos juntados na inicial, bem assim, 

quaisquer causas impeditivas, modificativas ou extintivas do direito da 

parte Autora – art. 373, II, do CPC, no sentido de demonstrar a contratação 

e exigibilidade da dívida, sem anexar qualquer áudio de contratação, ou 

qualquer documento apto a comprovar suas alegações. Restando 

caracterizada a falha e a abusividade na prestação de seus serviços. 

Aliás, no caso é clara a ofensa aos direitos do consumidor que se 

encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do 

Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua 

hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, consideradas 

de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão constitucional 

contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das 

Disposições Transitórias. Destaco que a sistemática da responsabilidade 

civil nas relações de consumo é a de que responde o fornecedor de 

produtos e/ou de serviços independentemente da verificação de culpa, 

pelos danos causados aos consumidores, decorrentes de fatos do 

produto e/ou do serviço, respectivamente. Segundo as normas expressas 

na Lei n.8.078/90, essa é objetiva e independe de culpa. Tal 

responsabilidade está, ainda, fundamentada na teoria do risco do 

empreendimento, pois aquele que tem o bônus deve arcar com os riscos e 

ônus de sua atividade. Quanto ao dano material entendo devidamente 

comprovado, uma vez que o autor anexou extratos bancários que 

demonstram descontos mensais e indevidos na quantia de R$ 224,10 

(duzentos e vinte quatro reais e dez centavos), nos meses de fevereiro a 

outubro de 2015. A jurisprudência das Turmas que compõem a Segunda 

Seção do STJ (direito privado) é firme no sentido de que a repetição em 

dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, da Lei n. 8.078/90, 

pressupõe tanto a existência de pagamento indevido quanto a má-fé do 

credor. - STJ, 3ª Turma, AgRg no REsp 1199273/SP, Min. Sidnei Beneti, 

DJe 19/08/2011. Mantenho o entendimento fixado pelas de Direito Privado, 

de que para que haja a devolução em dobro dos valores cobrados, é 

necessária a comprovação de 3 (três) requisitos – Lei n. 8.078/90, art. 42, 

parágrafo único -, ou seja, que a cobrança realizada tenha sido indevida, 

haja o efetivo pagamento pelo consumidor do excesso e a ausência de 

engano justificável/a demonstração da má-fé/dolo do credor. Verifica-se 

que os requisitos restam demonstrados nos autos, posto que a requerida 

não comprovou a contratação pela autora, portanto indevida, bem como 

resta comprovado o efetivo pagamento em excesso já que os descontos 

ocorreram mesmo após a autora ter entrado em contato informando o 

equívoco nas cobranças (protocolos anexados a exordial), portanto, não 

podendo alegar engano justificável. Resta comprovada a má fé nas 

cobranças realizadas, ensejando direito a restituição em dobro. Assim, 

tendo a parte requerente comprovadamente o pagamento da quantia de R$ 

448,20 (quatrocentos e quarenta e oito reais e vinte centavos), a 

repetição do indébito é medida que se impõe. No que se refere aos danos 

morais não há como afastar a responsabilidade da reclamada, ante a 

grave violação de direitos do consumidor que, ilaqueado em sua boa-fé, 

experimenta sentimento de indignação, que transcende os limites dos 

meros aborrecimentos, gerando dano moral. Além disso, a autora passou 

a ser cobrada mensalmente por dívida inexistente, suportando 

constrangimento pela possibilidade de inserção de seu nome no rol de 

inadimplentes de órgãos de proteção ao crédito. Injustificada a conduta da 

fornecedora, devida a reparação pelos danos morais, portanto, 

verificou-se o aborrecimento, o desgaste, a intranquilidade, o abalo a 

moral da parte Reclamante, que sentiu ferida no seu direito de cidadão e 

consumidor, tendo sofrido a humilhação de ser cobrada por serviço que 

não contratou. Entendo que o dissabor experimentado ultrapassou os 

limites do mero aborrecimento, caracterizando, portanto, a lesão à sua 

dignidade. O dano moral resta configurado e deve ser reparado. No 

tocante ao valor da indenização, compete ao juiz se orientar pela 

denominada lógica do razoável e fixar o valor da indenização de acordo 

com o grau de reprovabilidade da conduta ilícita, com as condições 

econômicas do causador do dano e do ofendido, em quantitativo 

consentâneo com a natureza e intensidade da humilhação, da tristeza e do 

constrangimento sofridos, de modo a produzir eficácia pedagógica, inibir 

novas condutas idênticas da parte ofensora, e representar compensação 

à parte ofendida, sem, contudo, implicar em indevido enriquecimento. 

Verifica-se que a parte autora comprova as tentativas de resolver 

administrativamente junto a requerida, por meio de protocolos de ligação, 

contudo, sem atenção e êxito. Desta feita, considerando as situações 

acima mencionada, entendo que o valor a título de danos morais deve ser 

fixado no montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais), valor condizente com 

os prejuízos sofridos e ainda incapaz de gerar o enriquecimento indevido. 

Ante o exposto, por tudo que dos autos consta, RESOLVO O MÉRITO com 

fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na exordial para: - 

DECLARAR A INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTE, 

bem como a INEXISTÊNCIA do débito discutido nos autos, devendo a 

reclamada abster-se de exigi-lo/cobrá-lo por qualquer meio, a partir do 

trânsito em julgado, sob pena de multa cominatória/astreinte equivalente ao 

TRIPLO do importe que exigir em desacordo; - CONDENAR a reclamada a 

pagar ao reclamante, já em dobro – Lei n. 8.078/90, art. 42, parágrafo 

único/CC/02, art. 940 -, no valor de R$ 448,20 (quatrocentos e quarenta e 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103873/12/2018 Página 730 de 948



oito reais e vinte centavos), corrigido monetariamente a partir do 

desembolso/pagamentos das quantias indevidas, com base no Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido 

de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente 

Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário Nacional e 

Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro de 

Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal, a partir da citação – 

CC/02, art. 397, parágrafo único c/c art. 405. - CONDENAR a parte Ré a 

COMPENSAR/PAGAR à parte autora, a título de dano moral, o valor de R$ 

6.000,00 (seis mil reais), corrigido monetariamente a partir da 

leitura/intimação da sentença – Enunciado n. 362 da Súmula do STJ -, com 

base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 

-, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 

406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário 

Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro 

de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal, a partir do evento 

danoso/data da inscrição – responsabilidade extracontratual – Enunciado 

n. 54 da Súmula do STJ e CC/02, art. 398. Sem taxas, despesas, custas 

processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. 

Fica a parte sucumbente, desde já, ciente de que o não pagamento do 

valor da condenação no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em 

julgado da sentença, apresentação de memória discriminada do débito e 

intimação para isso, acarretará a incidência da multa de 10% (dez por 

cento) sobre tal valor – art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do 

CPC/NCPC, art. 523 e §§. Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido 

o prazo recursal e cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações 

de estilo. Do contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do 

interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a 

execução na forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e 

ss. - e Código de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de 

Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) 

dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. Prescindível o 

Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro 

de registro de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À 

submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da 

Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

____________________________________________________________

_________________________ VISTOS. HOMOLOGO, para que surta 

seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo, na 

forma do artigo 40 da lei 9099/95. CUMPRA-SE expedindo o necessário, 

com as cautelas de estilo. MARINA CARLOS FRANÇA Juíza de Direito.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS Processo nº 

8010206-51.2015.8.11.0026 PROJETO DE SENTENÇA Vistos. Dispensado 

o relatório na forma do art. 38 da Lei 9.099/1995. As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 

38 da Lei nº 9.099/95 c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC c.c 

Enunciados nº161 e 162 do FONAJE. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, 

movida por JULIANE VIEIRA em desfavor de LOJAS AVENIDAS. 

Fundamento e Decido. Nesse quadrante processual, e à luz dos poderes 

de direção conferidos ao Juiz na condução da demanda, com permissivo 

legal no artigo 355, I, do Código de Processo Civil, conheço diretamente do 

pedido e passo a julgar antecipadamente a lide. Passo a análise do mérito. 

Aduz a parte autora que ao tentar realizar compras no comércio local, se 

viu impedido ante a existência de negativação em seu desfavor, cuja 

responsável é a requerida, em razão de suposto inadimplemento do 

contrato registrado sob o número 1235395, cujo valor perfaz a quantia de 

R$ 527,19 (quinhentos e vinte e sete reais e dezenove centavos). Segue 

afirmando que, em data anterior a requerida efetuou a inscrição de seu 

nome nos órgãos de proteção ao crédito na importância de R$ 

266,51(duzentos e sessenta e seis reais e cinquenta e um centavos), 

ajuizando ação perante o juizado especial, tendo logrado êxito. Contudo, a 

requeria pela segunda vez negativou seu nome, causando danos de 

ordem moral. A parte reclamada contestou o pedido, alegando em suma 

que inexistem de danos a serem indenizados. Após análise percuciente 

dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que 

razão assiste à parte autora. Apesar das argumentações trazidas pela 

parte promovida em sua defesa, tenho que esta não se desincumbiu de 

seu ônus probatório– art. 6º, VIII, do CDC, pois, não trouxe elemento de 

prova que retire a validade dos documentos juntados na inicial, bem assim, 

quaisquer causas impeditivas, modificativas ou extintivas do direito da 

parte Autora – art. 373, II, do CPC, no sentido de demonstrar a existência e 

exigibilidade da dívida. Em defesa a requerida afirma que a parte autora 

a j u i z o u  a ç ã o  i n d e n i z a t ó r i a  e  d e c l a r a t ó r i a  s o b  n º 

8010031-57.2015.811.0026 que tramitou pelo Juizado Especial Cível de 

Arenápolis/MT. Na ocasião foi constatado que a compra efetuada em 

nome da Reclamante foi feito através da ação de falsários que utilizaram 

de seus documentos falsos para realização das compras. Em razão disso 

as partes fizeram acordo para que a Reclamada retirasse o nome da 

Autora dos órgãos de proteção ao crédito e para que está recebesse 

indenização. Contudo, afirma que muito embora firmado o acordo acima 

mencionado, “uma falha desconhecida pela empresa no sistema 

operacional da Requerida, fez com que o acordo não fosse computado 

razão pelo qual o nome da Autora foi mantido no SPC”. Verifico que a 

requerida confessa a abusiva falha na prestação de seus serviços, 

sendo que realizou acordo em processo anterior, contudo manteve 

indevidamente o nome da parte autora nos órgãos de proteção ao credito. 

Restando caracterizada a falha e a abusividade na prestação de seus 

serviços. Assim, não comprovada à legitimidade da cobrança, a 

declaração da inexistência do débito oriundo da negativação indevida, e a 

reparação pelos danos suportados é medida que se impõe. No tocante 

aos danos morais, não há olvidar que, como vem decidindo nossos 

tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem 

maiores consequências, não são passíveis de indenização por dano 

moral. No entanto, em se tratando de negativação indevida, dúvida não há 

que há violação a bem jurídico passível de indenização, prescindindo a 

efetiva comprovação da materialização do dano. O contexto retratado nos 

autos indica postura da ré suficiente para gerar ofensa à honra. Entendo 

que o dissabor experimentado ultrapassou os limites do mero 

aborrecimento, caracterizando, portanto, a lesão à sua dignidade. Via de 

consequência procede à pretensão de condenação da parte reclamada ao 

pagamento de indenização por danos morais à parte autora, ao passo que 

inseriu indevidamente o seu nome nos órgãos restritivos que inviabilizou o 

seu acesso ao crédito no comercio local, caracterizando o dano moral in 

re ipsa, sendo irrelevante, portanto, a prova da sua ocorrência. Destaco 

que a sistemática da responsabilidade civil, nas relações de consumo é a 

de que responde o fornecedor de produtos e/ou de serviços 

independentemente da verificação de culpa, pelos danos causados aos 

consumidores, decorrentes de fatos do produto e/ou do serviço, 

respectivamente. Segundo as normas expressas na Lei n.8.078/90, essa 

é objetiva e independe de culpa. Tal responsabilidade está, ainda, 

fundamentada na teoria do risco do empreendimento, pois aquele que tem 

o bônus deve arcar com os riscos e ônus de sua atividade. Nessa senda, 

tem manifestado as Turmas Recursais: RESPONSABILIDADE CIVIL. 

CONTRATO DE TELEFONIA. CANCELAMENTO DE LINHA TELEFÔNICA. 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. I – A 

inclusão do nome do consumidor em cadastro de restrição ao crédito 

resulta em ofensa à imagem e reputação, causando desconforto moral 

apto a ensejar compensação pecuniária, sendo dispensável a prova do 

prejuízo. II – O valor da compensação por danos morais deve ser 

informado por critérios de proporcionalidade e razoabilidade, 

observando-se as condições econômicas das partes envolvidas, a 

natureza, a extensão do dano, o caráter punitivo da medida e o não 

enriquecimento sem causa da parte ofendida. III - O termo inicial dos juros 

de mora incidentes sobre os danos morais decorrentes da relação 

contratual é a data da citação. IV – Negou-se provimento ao recurso do 

autor. Deu-se parcial provimento ao recurso da ré.(TJ-DF - APC: 
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20130110862516, Relator: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, Data de 

Julgamento: 07/10/2015, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no 

DJE : 13/10/2015 . Pág.: 268); NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. TELEFONIA. 

DANOS MORAIS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO 

PARA SE ADEQUAR AOS PARÂMETROS DA TURMA. SENTENÇA 

REFORMADA, EM PARTE. RECURSO PROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71004473393, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Carlos Eduardo Richinitti, Julgado em 12/07/2013)(TJ-RS - Recurso Cível: 

71004473393 RS, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Data de Julgamento: 

12/07/2013, Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 15/07/2013); De tal modo, caracterizados o ato ofensivo, o 

dano e o nexo de causalidade, a reparação do dano moral é impositiva, na 

forma do art. 5º, V e X, da Constituição da República, do art. 6º, VI, do 

CDC e do art. 186 do CC. No tocante ao valor da indenização, compete ao 

juiz se orientar pela denominada lógica do razoável e fixar o valor da 

indenização de acordo com o grau de reprovabilidade da conduta ilícita, 

com as condições econômicas do causador do dano e do ofendido, em 

quantitativo consentâneo com a natureza e intensidade da humilhação, da 

tristeza e do constrangimento sofridos, de modo a produzir eficácia 

pedagógica, inibir novas condutas idênticas da parte ofensora, e 

representar compensação à parte ofendida, sem, contudo, implicar em 

indevido enriquecimento. Verifica-se que a parte autora comprova que a 

requerida manteve indevidamente seu nome nos órgãos de proteção ao 

credito, após acordo realizado pelas partes, ignorando as tentativas de 

resolver administrativamente. Desta feita, considerando as situações 

acima mencionada, entendo que o valor a título de danos morais deve ser 

fixado no montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais), valor condizente com 

os prejuízos sofridos e ainda incapaz de gerar o enriquecimento indevido. 

Ante o exposto, por tudo que dos autos consta, RESOLVO O MÉRITO com 

fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na exordial para: - 

CONFIRMAR A LIMINAR DEFERIDA em exame sumario – 6541511; - 

DECLARAR A INEXISTÊNCIA do débito discutido nos autos, devendo a 

reclamada abster-se de exigi-lo/cobrá-lo por qualquer meio, a partir do 

trânsito em julgado, sob pena de multa cominatória/astreinte equivalente ao 

triplo do importe que exigir em desacordo; - CONDENAR a parte Ré a 

COMPENSAR/PAGAR à parte autora, a título de dano moral, o valor de R$ 

6.000,00 (seis mil reais), corrigido monetariamente a partir da 

leitura/intimação da sentença – Enunciado n. 362 da Súmula do STJ -, com 

base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 

-, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 

406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário 

Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro 

de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal, a partir do evento 

danoso/data da inscrição – responsabilidade extracontratual – Enunciado 

n. 54 da Súmula do STJ e CC/02, art. 398. Sem taxas, despesas, custas 

processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. 

Fica a parte sucumbente, desde já, ciente de que o não pagamento do 

valor da condenação no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em 

julgado da sentença, apresentação de memória discriminada do débito e 

intimação para isso, acarretará a incidência da multa de 10% (dez por 

cento) sobre tal valor – art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do 

CPC/NCPC, art. 523 e §§. Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido 

o prazo recursal e cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações 

de estilo. Do contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do 

interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a 

execução na forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e 

ss. - e Código de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de 

Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) 

dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. Prescindível o 

Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro 

de registro de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À 

submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da 

Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

______________ VISTOS. HOMOLOGO, para que surta seus efeitos 

legais, o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo, na forma do artigo 

40 da lei 9099/95. CUMPRA-SE expedindo o necessário, com as cautelas 

de estilo. MARINA CARLOS FRANÇA Juíza de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000229-52.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JUSCILENE PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO TV (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS Processo nº 

1000229-52.2018.8.11.0026 PROJETO DE SENTENÇA Vistos. Dispensado 

o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, tendo como partes 

JUSCILENE PEREIRA DA SILVA e CLARO TV, em que a parte autora 

deixou de comparecer à audiência para a qual foi intimada (id. 14405340). 

É o necessário. Decido. A reclamante deixou de comparecer na audiência, 

apesar de devidamente intimada para o ato, assim como não apresentou 

justificativa para isso até a abertura da solenidade, determinando a 

legislação – Lei n. 9.099/1995, arts. 9º e 51 – que o processo seja extinto, 

sem resolução do mérito, sempre que, sem justo motivo, deixar de 

comparecer PESSOALMENTE à sessão de conciliação ou a audiência de 

instrução e julgamento, condenando a parte nas custas, ante a desídia, 

observando, todavia, que no caso de apresentação de justificativa 

suficiente da ausência poderá ser isenta do pagamento das despesas 

processuais/custas. O § 1º do art. 51 da Lei n. 9.099/1995 preceitua que a 

extinção do processo independerá, em qualquer hipótese, de previa 

intimação pessoal da parte, cuja aplicação do Código Processual Civil é 

subsidiária e não incide nas circunstâncias em que há regramento 

específico naquela especial. Isso posto, julgo EXTINGO O PROCESSO, 

SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - Lei n. 9.099/1995, art. 51, I -, bem como 

CONDENO a parte reclamante JUSCILENE PEREIRA DA SILVA, no 

pagamento das custas, taxas e despesas processuais. Sem honorários 

advocatícios - Lei n. 9.099/1995, art. 55. Desnecessária a intimação da 

parte reclamante, da sentença de extinção do feito sem a apreciação do 

mérito por sua ausência às audiências de conciliação e julgamento, 

correndo o prazo recursal da data de publicação da sentença – NCPC, art. 

1.003, § 1º c/c Lei n. 9.099/1995, art. 2º -, salvo se tiver advogado 

constituído - Enunciado n. 14, aprovado no XII Encontro de Juízes dos 

Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e alterado no XV. Após o 

trânsito em julgado, certifique e, na hipótese de não estar isenta a parte 

sucumbente, intime-a para recolhimento/pagamento da condenação no 

prazo de 15 (quinze) dias, o qual, transcorrido in albis, resultará na 

informação do valor para inscrição na dívida ativa, protesto e anotação na 

margem da distribuição/sistema para que, diante de eventual solicitação de 

certidão, possa constar a referência formal – art. 467, caput, da CNGC - e 

parte final do Enunciado n. 14, aprovado no XII Encontro de Juízes dos 

Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e alterado no XV. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. À submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do disposto no 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

____________________________________________________________

______________________________________________________ 

VISTOS. HOMOLOGO, para que surta seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo juiz leigo, na forma do artigo 40 da lei 9099/95. 

CUMPRA-SE expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. MARINA 

CARLOS FRANÇA Juíza de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000210-46.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

DEIRIELLE APARECIDA VERNEQUE DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO TV (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS PROJETO DE SENTENÇA Vistos. 

Dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei 9.099/1995. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no 

artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 9.099/95 c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º 

do CPC c.c Enunciados nº161 e 162 do FONAJE. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS, movida por DEIRIELLE APARECIDA VERNEQUE DIAS em 

desfavor de CLARO TV. Fundamento e Decido. DA CONEXÃO Antes da 

análise das preliminares, em consulta ao Sistema PJE verificou-se que a 

parte Requerente distribuiu 02 (duas) demandas em face da parte 

Requerida, visando discutir alegadas inscrições indevidas de seu nome 

em cadas t ro  de  inad imp len tes .  Nos  au tos  de  nº 

1000210-46.2018.8.11.0026, questiona a importância de R$ 266,75 

(duzentos sessenta e seis reais, setenta e cinco centavos), inclusão em 

06 de novembro de 2011, número de contrato 0000000147257166; Nos 

autos de nº 1000211-31.2018.8.11.0026, questiona a importância de R$ 

142,38 (cento e quarenta e dois reais e trinta e oito centavos), inclusão em 

15 de novembro de 2014 possuindo o seguinte número de contrato 

0000000150101878; Pela leitura dos autos e sua documentação correlata, 

verifica-se que tais negativações são oriundas de débitos cobrados pela 

parte Requerida tendo como devedora a parte Requerente. É inegável a 

evolução alcançada em nosso sistema jurídico com o Novo Código de 

Processo Civil, dentre as quais, merece destaque, por aplicar-se ao 

presente caso, a inovação prevista no art. 55, §3º, CPC, in verbis: § 3º 

Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar 

risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso 

decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles. Referida 

norma dispõe sobre regra de conexão mais flexível no processo civil. 

Sobre o tema comenta Fredie Didier Jr.: A conexão, neste caso, decorrerá 

do vínculo que se estabelece entre as relações jurídicas litigiosas. Haverá 

conexão se a mesma relação jurídica estiver sendo examinada em ambos 

os processos, ou se diversas relações jurídicas, mas entre elas houver 

um vínculo de prejudicialidade ou preliminariade […]. Desta forma, 

determino a CONEXÃO entre as demandas 1000210-46.2018.8.11.0026 e 

1000211-31.2018.8.11.0026, e passo ao julgamento conjunto. Nesse 

quadrante processual, e à luz dos poderes de direção conferidos ao Juiz 

na condução da demanda, com permissivo legal no artigo 355, I, do Código 

de Processo Civil, conheço diretamente do pedido e passo a julgar 

antecipadamente a lide. Afirma a reclamada que a pretensão do 

reclamante está prescrita, conforme dispõe o art. 206, § 3º do Código Civil. 

No caso, por se tratar de relação de consumo, aplica-se o prazo 

quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do consumidor. 

Rejeito, dessa feita, a referida prejudicial de mérito. No que diz respeito à 

preliminar de inépcia da inicial, por ausência de documentos indispensável, 

tal pedido não merece acolhimento, uma vez que o comprovante de 

endereço não é documento indispensável ao julgamento da controvérsia 

trazida ao conhecimento desse juízo. Sendo necessária apenas a simples 

indicação da residência, conforme preceitua o art. 319, II, do Novo Código 

de Processo Civil. À requerida requer em sede de contestação a quebra 

de sigilo telefônico e bancário da parte autora, a fim de comprovar 

contratação, bem como o débito em conta do serviço prestado à autora. 

Contudo, o referido requerimento deve ser indeferido, haja vista que, tal 

prova é utilizada para fins de investigação, sendo medida excepcional. 

Verifica-se que, se a requerida fosse mais diligente em suas contratações 

não haveria necessidade de tais requerimentos, pois possuiria em seu 

poder contrato ou ainda gravação de ligação onde o consumidor contrata 

o serviço e autoriza o suposto débito bancário, informando sua conta, 

estando tal prova, acaso exista, em poder unicamente da requerida, 

cabendo a esta anexar aos autos, justificando os pedidos extraordinários. 

A análise dessas deve ser feita com extrema cautela e somente merece 

ser reconhecida, pela necessidade de tal prova, quando seja efetivamente 

necessária para a garantia do contraditório e da ampla defesa, o que não 

se verifica no caso dos autos. No caso em exame, verifico que as provas 

produzidas no processo são suficientemente aptas a formar o 

convencimento, porque se trata de matéria fática e as questões técnicas 

não tem a necessidade alegada, de modo que a perícia técnica é 

prescindível, sendo caso de julgamento antecipado da lide, portanto, 

indefiro Presentes as condições da ação e os pressupostos processuais 

de existência e validade, inexistindo quaisquer nulidades ou 

irregularidades que devam ser declaradas ou sanadas, bem como outras 

preliminares ou questões prévias que pendam de apreciação e permitindo 

a hipótese o julgamento imediato da lide, passo a analisar o mérito. Pela 

análise das demandas acima reunidas, em decorrência da conexão entre 

estas, verifica-se que a controvérsia dessas se referem a regularidade da 

inscrição do nome da parte Requerente em rol de inadimplentes por débito 

que a parte Requerente afirmar inexistir. Aduz a parte autora que teve seu 

nome inscrito nos órgãos restritivos de crédito, por um débito de 

responsabilidade da parte reclamada, desconhecendo a referida dívida. A 

parte reclamada contestou o pedido, alegando que o débito existe e 

decorre de contratação legitima por meio de “televenda”, cujas faturas não 

foram adimplidas, o que justificou o encaminhamento dos dados cadastrais 

da reclamante aos bancos de dados de consumidores inadimplentes, 

exercício regular de direito, não havendo que falar em dano moral. Após 

análise percuciente dos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que razão assiste à parte autora. Apesar das 

argumentações trazidas pela parte promovida em sua defesa, tenho que 

esta não se desincumbiu de seu ônus probatório– art. 6º, VIII, do CDC, 

pois, não trouxe elemento de prova que retire a validade dos documentos 

juntados na inicial, bem assim, quaisquer causas impeditivas, modificativas 

ou extintivas do direito da parte Autora – art. 373, II, do CPC, no sentido de 

demonstrar a existência e exigibilidade da dívida, pautando-se apenas em 

contestar genericamente os fatos. A reclamada não anexou contrato, 

relatório, áudio de ligação da alegada contratação por meio de “televenda”, 

ou qualquer documento capaz de comprovar a existência de débitos, 

sendo provas de fácil produção pela requerida. A reclamada afirma a 

existência do débito, mas nada, nenhuma evidência, por mínima que seja, 

apresentou neste sentido. A contestação é estéril de prova, nada foi 

juntado aos autos que comprovasse a existência ou origem do débito. O 

que foi juntado ao feito foi mera reprodução das telas do sistema de 

informática e supostas faturas. Restando caracterizada a falha e a 

abusividade na prestação de seus serviços. No tocante aos danos 

morais, não há olvidar que, como vem decidindo nossos tribunais, o mero 

aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores 

consequências, não são passíveis de indenização por dano moral. No 

entanto, em se tratando de negativação indevida, dúvida não há que há 

violação a bem jurídico passível de indenização, prescindindo a efetiva 

comprovação da materialização do dano. O contexto retratado nos autos 

indica postura da ré suficiente para gerar ofensa à honra. Entendo que o 

dissabor experimentado ultrapassou os limites do mero aborrecimento, 

caracterizando, portanto, a lesão à sua dignidade. Via de consequência 

procede à pretensão de condenação da parte reclamada ao pagamento de 

indenização por danos morais à parte autora, ao passo que inseriu 

indevidamente o seu nome nos órgãos restritivos que inviabilizou o seu 

acesso ao crédito no comercio local, caracterizando o dano moral in re 

ipsa, sendo irrelevante, portanto, a prova da sua ocorrência. Destaco que 

a sistemática da responsabilidade civil, nas relações de consumo é a de 

que responde o fornecedor de produtos e/ou de serviços 

independentemente da verificação de culpa, pelos danos causados aos 

consumidores, decorrentes de fatos do produto e/ou do serviço, 

respectivamente. Segundo as normas expressas na Lei n.8.078/90, essa 

é objetiva e independe de culpa. Tal responsabilidade está, ainda, 

fundamentada na teoria do risco do empreendimento, pois aquele que tem 

o bônus deve arcar com os riscos e ônus de sua atividade. Nessa senda, 

tem manifestado as Turmas Recursais: RESPONSABILIDADE CIVIL. 

CONTRATO DE TELEFONIA. CANCELAMENTO DE LINHA TELEFÔNICA. 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. I – A 

inclusão do nome do consumidor em cadastro de restrição ao crédito 

resulta em ofensa à imagem e reputação, causando desconforto moral 

apto a ensejar compensação pecuniária, sendo dispensável a prova do 

prejuízo. II – O valor da compensação por danos morais deve ser 

informado por critérios de proporcionalidade e razoabilidade, 

observando-se as condições econômicas das partes envolvidas, a 

natureza, a extensão do dano, o caráter punitivo da medida e o não 

enriquecimento sem causa da parte ofendida. III - O termo inicial dos juros 

de mora incidentes sobre os danos morais decorrentes da relação 

contratual é a data da citação. IV – Negou-se provimento ao recurso do 

autor. Deu-se parcial provimento ao recurso da ré.(TJ-DF - APC: 

20130110862516, Relator: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, Data de 

Julgamento: 07/10/2015, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no 
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DJE : 13/10/2015 . Pág.: 268); NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. TELEFONIA. 

DANOS MORAIS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO 

PARA SE ADEQUAR AOS PARÂMETROS DA TURMA. SENTENÇA 

REFORMADA, EM PARTE. RECURSO PROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71004473393, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Carlos Eduardo Richinitti, Julgado em 12/07/2013)(TJ-RS - Recurso Cível: 

71004473393 RS, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Data de Julgamento: 

12/07/2013, Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 15/07/2013); De tal modo, caracterizados o ato ofensivo, o 

dano e o nexo de causalidade, a reparação do dano moral é impositiva, na 

forma do art. 5º, V e X, da Constituição da República, do art. 6º, VI, do 

CDC e do art. 186 do CC. No tocante ao valor da indenização, compete ao 

juiz se orientar pela denominada lógica do razoável e fixar o valor da 

indenização de acordo com o grau de reprovabilidade da conduta ilícita, 

com as condições econômicas do causador do dano e do ofendido, em 

quantitativo consentâneo com a natureza e intensidade da humilhação, da 

tristeza e do constrangimento sofridos, de modo a produzir eficácia 

pedagógica, inibir novas condutas idênticas da parte ofensora, e 

representar compensação à parte ofendida, sem, contudo, implicar em 

indevido enriquecimento. Quantum arbitrado que deve considerar os 

princípios atinentes à matéria e as particularidades do caso concreto. No 

que se refere ao pedido contraposto, entendendo que o mesmo deve ser 

julgado improcedente, haja vista, que a requerida não anexou documentos 

capazes de comprovar a efetiva contratação pela parte autora. Pelo 

exposto, RESOLVO O MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão formulada na inicial, par: - DETERMINAR QUE SEJA EXCLUÍDO o 

nome da parte autora dos registros/banco de inadimplentes, relacionado 

ao débito objeto da presente ação, no prazo de 05 dias, oficie-se aos 

órgãos de restrição ao crédito para cancelamento definitivo das restrições 

comerciais efetivada no CPF da parte reclamante, com relação aos débitos 

discutidos neste feito. - DECLARAR A INEXISTÊNCIA do débito discutido 

nos autos, devendo a reclamada abster-se de exigi-lo/cobrá-lo por 

qualquer meio, a partir do trânsito em julgado, sob pena de multa 

cominatória/astreinte equivalente ao TRIPLO do importe que exigir em 

desacordo; - CONDENAR a reclamada indenizar o reclamante, a título de 

dano moral/imaterial, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), corrigido 

monetariamente a partir da leitura/intimação da sentença – Enunciado n. 

362 da Súmula do STJ -, com base no Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, 

do art. 161, do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de 

Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da 

Justiça Federal, a partir do evento danoso/data da inscrição – 

responsabilidade extracontratual – Enunciado n. 54 da Súmula do STJ e 

CC/02, art. 398. - JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO; - 

PROCEDA-SE O APENSAMENTO no Sistema PJE entre os autos nº 

1000210-46.2018.8.11.0026 e 1000211-31.2018.8.11.0026; Sem taxas, 

despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 

9.099/1995, arts. 54 e 55. Fica a parte sucumbente, desde já, ciente de 

que o não pagamento do valor da condenação no prazo de 15 (quinze) 

dias, a contar do trânsito em julgado da sentença, apresentação de 

memória discriminada do débito e intimação para isso, acarretará a 

incidência da multa de 10% (dez por cento) sobre tal valor – art. 52, caput, 

da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do CPC/NCPC, art. 523 e §§. Após o trânsito 

em julgado, certifique. Decorrido o prazo recursal e cumprido o julgado, 

arquive com as baixas e anotações de estilo. Do contrário, na ausência do 

cumprimento, após solicitação do interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 

9.099/1995 -, prossiga com a execução na forma disposta pela Lei dos 

Juizados Especiais – art. 52 e ss. - e Código de Processo Civil – art. 475-I 

e ss./Novo Código de Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no 

prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem 

prejuízo de seu desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. À submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do disposto no 

artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

____________________________________________________________

__________________________________________________________ 

VISTOS. HOMOLOGO, para que surta seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo juiz leigo, na forma do artigo 40 da lei 9099/95. 

CUMPRA-SE expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. MARINA 

CARLOS FRANÇA Juíza de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000211-31.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

DEIRIELLE APARECIDA VERNEQUE DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO TV (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS PROJETO DE SENTENÇA Vistos. 

Dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei 9.099/1995. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no 

artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 9.099/95 c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º 

do CPC c.c Enunciados nº161 e 162 do FONAJE. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS, movida por DEIRIELLE APARECIDA VERNEQUE DIAS em 

desfavor de CLARO TV. Fundamento e Decido. DA CONEXÃO Antes da 

análise das preliminares, em consulta ao Sistema PJE verificou-se que a 

parte Requerente distribuiu 02 (duas) demandas em face da parte 

Requerida, visando discutir alegadas inscrições indevidas de seu nome 

em cadas t ro  de  inad imp len tes .  Nos  au tos  de  nº 

1000210-46.2018.8.11.0026, questiona a importância de R$ 266,75 

(duzentos sessenta e seis reais, setenta e cinco centavos), inclusão em 

06 de novembro de 2011, número de contrato 0000000147257166; Nos 

autos de nº 1000211-31.2018.8.11.0026, questiona a importância de R$ 

142,38 (cento e quarenta e dois reais e trinta e oito centavos), inclusão em 

15 de novembro de 2014 possuindo o seguinte número de contrato 

0000000150101878; Pela leitura dos autos e sua documentação correlata, 

verifica-se que tais negativações são oriundas de débitos cobrados pela 

parte Requerida tendo como devedora a parte Requerente. É inegável a 

evolução alcançada em nosso sistema jurídico com o Novo Código de 

Processo Civil, dentre as quais, merece destaque, por aplicar-se ao 

presente caso, a inovação prevista no art. 55, §3º, CPC, in verbis: § 3º 

Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar 

risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso 

decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles. Referida 

norma dispõe sobre regra de conexão mais flexível no processo civil. 

Sobre o tema comenta Fredie Didier Jr.: A conexão, neste caso, decorrerá 

do vínculo que se estabelece entre as relações jurídicas litigiosas. Haverá 

conexão se a mesma relação jurídica estiver sendo examinada em ambos 

os processos, ou se diversas relações jurídicas, mas entre elas houver 

um vínculo de prejudicialidade ou preliminariade […]. Desta forma, 

determino a CONEXÃO entre as demandas 1000210-46.2018.8.11.0026 e 

1000211-31.2018.8.11.0026, e passo ao julgamento conjunto. Nesse 

quadrante processual, e à luz dos poderes de direção conferidos ao Juiz 

na condução da demanda, com permissivo legal no artigo 355, I, do Código 

de Processo Civil, conheço diretamente do pedido e passo a julgar 

antecipadamente a lide. Afirma a reclamada que a pretensão do 

reclamante está prescrita, conforme dispõe o art. 206, § 3º do Código Civil. 

No caso, por se tratar de relação de consumo, aplica-se o prazo 

quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do consumidor. 

Rejeito, dessa feita, a referida prejudicial de mérito. No que diz respeito à 

preliminar de inépcia da inicial, por ausência de documentos indispensável, 

tal pedido não merece acolhimento, uma vez que o comprovante de 

endereço não é documento indispensável ao julgamento da controvérsia 

trazida ao conhecimento desse juízo. Sendo necessária apenas a simples 

indicação da residência, conforme preceitua o art. 319, II, do Novo Código 

de Processo Civil. À requerida requer em sede de contestação a quebra 

de sigilo telefônico e bancário da parte autora, a fim de comprovar 

contratação, bem como o débito em conta do serviço prestado à autora. 

Contudo, o referido requerimento deve ser indeferido, haja vista que, tal 

prova é utilizada para fins de investigação, sendo medida excepcional. 

Verifica-se que, se a requerida fosse mais diligente em suas contratações 

não haveria necessidade de tais requerimentos, pois possuiria em seu 

poder contrato ou ainda gravação de ligação onde o consumidor contrata 
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o serviço e autoriza o suposto débito bancário, informando sua conta, 

estando tal prova, acaso exista, em poder unicamente da requerida, 

cabendo a esta anexar aos autos, justificando os pedidos extraordinários. 

A análise dessas deve ser feita com extrema cautela e somente merece 

ser reconhecida, pela necessidade de tal prova, quando seja efetivamente 

necessária para a garantia do contraditório e da ampla defesa, o que não 

se verifica no caso dos autos. No caso em exame, verifico que as provas 

produzidas no processo são suficientemente aptas a formar o 

convencimento, porque se trata de matéria fática e as questões técnicas 

não tem a necessidade alegada, de modo que a perícia técnica é 

prescindível, sendo caso de julgamento antecipado da lide, portanto, 

indefiro Presentes as condições da ação e os pressupostos processuais 

de existência e validade, inexistindo quaisquer nulidades ou 

irregularidades que devam ser declaradas ou sanadas, bem como outras 

preliminares ou questões prévias que pendam de apreciação e permitindo 

a hipótese o julgamento imediato da lide, passo a analisar o mérito. Pela 

análise das demandas acima reunidas, em decorrência da conexão entre 

estas, verifica-se que a controvérsia dessas se referem a regularidade da 

inscrição do nome da parte Requerente em rol de inadimplentes por débito 

que a parte Requerente afirmar inexistir. Aduz a parte autora que teve seu 

nome inscrito nos órgãos restritivos de crédito, por um débito de 

responsabilidade da parte reclamada, desconhecendo a referida dívida. A 

parte reclamada contestou o pedido, alegando que o débito existe e 

decorre de contratação legitima por meio de “televenda”, cujas faturas não 

foram adimplidas, o que justificou o encaminhamento dos dados cadastrais 

da reclamante aos bancos de dados de consumidores inadimplentes, 

exercício regular de direito, não havendo que falar em dano moral. Após 

análise percuciente dos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que razão assiste à parte autora. Apesar das 

argumentações trazidas pela parte promovida em sua defesa, tenho que 

esta não se desincumbiu de seu ônus probatório– art. 6º, VIII, do CDC, 

pois, não trouxe elemento de prova que retire a validade dos documentos 

juntados na inicial, bem assim, quaisquer causas impeditivas, modificativas 

ou extintivas do direito da parte Autora – art. 373, II, do CPC, no sentido de 

demonstrar a existência e exigibilidade da dívida, pautando-se apenas em 

contestar genericamente os fatos. A reclamada não anexou contrato, 

relatório, áudio de ligação da alegada contratação por meio de “televenda”, 

ou qualquer documento capaz de comprovar a existência de débitos, 

sendo provas de fácil produção pela requerida. A reclamada afirma a 

existência do débito, mas nada, nenhuma evidência, por mínima que seja, 

apresentou neste sentido. A contestação é estéril de prova, nada foi 

juntado aos autos que comprovasse a existência ou origem do débito. O 

que foi juntado ao feito foi mera reprodução das telas do sistema de 

informática e supostas faturas. Restando caracterizada a falha e a 

abusividade na prestação de seus serviços. No tocante aos danos 

morais, não há olvidar que, como vem decidindo nossos tribunais, o mero 

aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores 

consequências, não são passíveis de indenização por dano moral. No 

entanto, em se tratando de negativação indevida, dúvida não há que há 

violação a bem jurídico passível de indenização, prescindindo a efetiva 

comprovação da materialização do dano. O contexto retratado nos autos 

indica postura da ré suficiente para gerar ofensa à honra. Entendo que o 

dissabor experimentado ultrapassou os limites do mero aborrecimento, 

caracterizando, portanto, a lesão à sua dignidade. Via de consequência 

procede à pretensão de condenação da parte reclamada ao pagamento de 

indenização por danos morais à parte autora, ao passo que inseriu 

indevidamente o seu nome nos órgãos restritivos que inviabilizou o seu 

acesso ao crédito no comercio local, caracterizando o dano moral in re 

ipsa, sendo irrelevante, portanto, a prova da sua ocorrência. Destaco que 

a sistemática da responsabilidade civil, nas relações de consumo é a de 

que responde o fornecedor de produtos e/ou de serviços 

independentemente da verificação de culpa, pelos danos causados aos 

consumidores, decorrentes de fatos do produto e/ou do serviço, 

respectivamente. Segundo as normas expressas na Lei n.8.078/90, essa 

é objetiva e independe de culpa. Tal responsabilidade está, ainda, 

fundamentada na teoria do risco do empreendimento, pois aquele que tem 

o bônus deve arcar com os riscos e ônus de sua atividade. Nessa senda, 

tem manifestado as Turmas Recursais: RESPONSABILIDADE CIVIL. 

CONTRATO DE TELEFONIA. CANCELAMENTO DE LINHA TELEFÔNICA. 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. I – A 

inclusão do nome do consumidor em cadastro de restrição ao crédito 

resulta em ofensa à imagem e reputação, causando desconforto moral 

apto a ensejar compensação pecuniária, sendo dispensável a prova do 

prejuízo. II – O valor da compensação por danos morais deve ser 

informado por critérios de proporcionalidade e razoabilidade, 

observando-se as condições econômicas das partes envolvidas, a 

natureza, a extensão do dano, o caráter punitivo da medida e o não 

enriquecimento sem causa da parte ofendida. III - O termo inicial dos juros 

de mora incidentes sobre os danos morais decorrentes da relação 

contratual é a data da citação. IV – Negou-se provimento ao recurso do 

autor. Deu-se parcial provimento ao recurso da ré.(TJ-DF - APC: 

20130110862516, Relator: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, Data de 

Julgamento: 07/10/2015, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no 

DJE : 13/10/2015 . Pág.: 268); NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. TELEFONIA. 

DANOS MORAIS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO 

PARA SE ADEQUAR AOS PARÂMETROS DA TURMA. SENTENÇA 

REFORMADA, EM PARTE. RECURSO PROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71004473393, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Carlos Eduardo Richinitti, Julgado em 12/07/2013)(TJ-RS - Recurso Cível: 

71004473393 RS, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Data de Julgamento: 

12/07/2013, Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 15/07/2013); De tal modo, caracterizados o ato ofensivo, o 

dano e o nexo de causalidade, a reparação do dano moral é impositiva, na 

forma do art. 5º, V e X, da Constituição da República, do art. 6º, VI, do 

CDC e do art. 186 do CC. No tocante ao valor da indenização, compete ao 

juiz se orientar pela denominada lógica do razoável e fixar o valor da 

indenização de acordo com o grau de reprovabilidade da conduta ilícita, 

com as condições econômicas do causador do dano e do ofendido, em 

quantitativo consentâneo com a natureza e intensidade da humilhação, da 

tristeza e do constrangimento sofridos, de modo a produzir eficácia 

pedagógica, inibir novas condutas idênticas da parte ofensora, e 

representar compensação à parte ofendida, sem, contudo, implicar em 

indevido enriquecimento. Quantum arbitrado que deve considerar os 

princípios atinentes à matéria e as particularidades do caso concreto. No 

que se refere ao pedido contraposto, entendendo que o mesmo deve ser 

julgado improcedente, haja vista, que a requerida não anexou documentos 

capazes de comprovar a efetiva contratação pela parte autora. Pelo 

exposto, RESOLVO O MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão formulada na inicial, par: - DETERMINAR QUE SEJA EXCLUÍDO o 

nome da parte autora dos registros/banco de inadimplentes, relacionado 

ao débito objeto da presente ação, no prazo de 05 dias, oficie-se aos 

órgãos de restrição ao crédito para cancelamento definitivo das restrições 

comerciais efetivada no CPF da parte reclamante, com relação aos débitos 

discutidos neste feito. - DECLARAR A INEXISTÊNCIA do débito discutido 

nos autos, devendo a reclamada abster-se de exigi-lo/cobrá-lo por 

qualquer meio, a partir do trânsito em julgado, sob pena de multa 

cominatória/astreinte equivalente ao TRIPLO do importe que exigir em 

desacordo; - CONDENAR a reclamada indenizar o reclamante, a título de 

dano moral/imaterial, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), corrigido 

monetariamente a partir da leitura/intimação da sentença – Enunciado n. 

362 da Súmula do STJ -, com base no Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, 

do art. 161, do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de 

Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da 

Justiça Federal, a partir do evento danoso/data da inscrição – 

responsabilidade extracontratual – Enunciado n. 54 da Súmula do STJ e 

CC/02, art. 398. - JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO; - 

PROCEDA-SE O APENSAMENTO no Sistema PJE entre os autos nº 

1000210-46.2018.8.11.0026 e 1000211-31.2018.8.11.0026; Sem taxas, 

despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 

9.099/1995, arts. 54 e 55. Fica a parte sucumbente, desde já, ciente de 

que o não pagamento do valor da condenação no prazo de 15 (quinze) 

dias, a contar do trânsito em julgado da sentença, apresentação de 

memória discriminada do débito e intimação para isso, acarretará a 

incidência da multa de 10% (dez por cento) sobre tal valor – art. 52, caput, 

da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do CPC/NCPC, art. 523 e §§. Após o trânsito 

em julgado, certifique. Decorrido o prazo recursal e cumprido o julgado, 

arquive com as baixas e anotações de estilo. Do contrário, na ausência do 

cumprimento, após solicitação do interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 

9.099/1995 -, prossiga com a execução na forma disposta pela Lei dos 

Juizados Especiais – art. 52 e ss. - e Código de Processo Civil – art. 475-I 

e ss./Novo Código de Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no 
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prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem 

prejuízo de seu desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. À submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do disposto no 

artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

VISTOS. HOMOLOGO, para que surta seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo juiz leigo, na forma do artigo 40 da lei 9099/95. 

CUMPRA-SE expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. MARINA 

CARLOS FRANÇA Juíza de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000201-84.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

NOEMILSON APARECIDO SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO TV (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS Processo nº 

1000201-84.2018.8.11.0026 PROJETO DE SENTENÇA Vistos. Dispensado 

o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta por NOEMILSON APARECIDO SOARES em face 

de CLARO TV. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos 

limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 9.099/95, c.c artigo 

1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. 

Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que, as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Existindo 

preliminares suscitadas. Enfrento-as. Afirma a reclamada que a pretensão 

do reclamante está prescrita, conforme dispõe o art. 206, § 3º do Código 

Civil. No caso, por se tratar de relação de consumo, aplica-se o prazo 

quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do consumidor. 

Rejeito, dessa feita, a referida prejudicial de mérito. À requerida requer em 

sede de contestação a quebra de sigilo telefônico e bancário da parte 

autora, a fim de comprovar contratação, bem como o débito em conta do 

serviço prestado à autora. Contudo, o referido requerimento deve ser 

indeferido, haja vista que, tal prova é utilizada para fins de investigação, 

sendo medida excepcional. Verifica-se que, se a requerida pode anexar 

contrato ou ainda gravação de ligação onde o consumidor contrata o 

serviço e autoriza o suposto débito bancário, informando sua conta, 

estando tal prova, acaso exista, em poder unicamente da requerida, 

cabendo a esta anexar aos autos, justificando os pedidos extraordinários. 

Portanto indefiro. Presentes as condições da ação e os pressupostos 

processuais de existência e validade, inexistindo quaisquer nulidades ou 

irregularidades que devam ser declaradas ou sanadas, bem como outras 

preliminares ou questões prévias que pendam de apreciação e permitindo 

a hipótese o julgamento imediato da lide, passo a analisar o mérito. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão não assiste à parte autora. A inteligência do artigo 6º da 

Lei nº. 9.099/95, nos mostra que “O juiz adotará em cada caso a decisão 

que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da Lei e às 

exigências do bem comum. ” Isso demonstra que o Juiz, poderá valer-se 

da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade, 

amparada na Lei. Destaco, nas relações contratuais, especialmente nas 

de consumo, vigora o princípio da boa-fé objetiva, que é uma cláusula 

geral implícita em todos os contratos, e deve ser cumprida desde as 

tratativas, fase pré-contratual, até após a execução do contrato, e que 

exige lealdade dos contratantes, principalmente no que se refere aos 

deveres anexos do contrato. Aduz a parte autora que teve seu nome 

inscrito nos órgãos restritivos de crédito, por um débito de 

responsabilidade da parte reclamada, desconhecendo a referida dívida. A 

parte reclamada contestou o pedido, alegando que o débito existe e 

decorre de contratação legitima por meio de “televenda”, cujas faturas não 

foram adimplidas, o que justificou o encaminhamento dos dados cadastrais 

da reclamante aos bancos de dados de consumidores inadimplentes, 

exercício regular de direito, não havendo que falar em dano moral. O 

acervo probatório existente nos autos é apto a corroborar a existência de 

relação contratual entre as partes, demonstrando ainda que a mensalidade 

dos serviços eram debitados diretamente na conta bancária da parte 

autora. Em que pese às argumentações da parte reclamante, não 

vislumbro qualquer conduta ilícita praticada pela parte demandada, mas, 

sim, exercício regular de um direito ante a existência de relação jurídica 

entre as partes, inexistindo, portanto, qualquer dever de reparação. Desta 

feita, resta comprovado de forma satisfatória a legitimidade dos débitos 

que ensejaram a inclusão do nome da parte autora nos órgãos restritivos 

de crédito. Nessa senda tem decidido as Turmas recursais: APELAÇÃO 

CÍVEL - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DEBITO C/C DANO MORAL - 

ALEGAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA -COMPROVAÇÃO DA ORIGEM 

DÉBITO - NEGATIVAÇÃO DEVIDA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. - 

Uma vez comprovada a existência de relação jurídica entre as partes bem 

como o debito motivador da negativação e tal fato não sendo impugnado 

de forma especifica pelo autor, é de se reconhecer exercício regular do 

direito de cobrança e devida a negativação em órgãos de proteção ao 

crédito.(TJ-MG - AC: 10707130273196001 MG, Relator: Alexandre 

Santiago, Data de Julgamento: 18/03/2015, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 24/03/2015) COMPRA E VENDA – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS – AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE PROVAR OS 

FATOS ALEGADOS NA INICIAL – INADIMPLEMENTO DA CONSUMIDORA – 

NEGATIVAÇÃO DEVIDA JUNTO AOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO, EFETUADA EM EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – SENTENÇA 

MANTIDA. -Recurso desprovido.(TJ-SP - APL: 10274215720148260001 SP 

1027421-57.2014.8.26.0001, Relator: Edgard Rosa, Data de Julgamento: 

03/09/2015, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

03/09/2015). Resta claro que o débito inequivocamente existe, não 

havendo, por consequência, prova do suposto ato ilícito perpetrado. Ao 

contrário, os autos evidenciam que a conduta da reclamada nitidamente 

configura exercício regular de direito (art. 188, I, do Código Civil), já que a 

reclamante, não quitou o debito aberto com a reclamada, o que justificou o 

encaminhamento do nome da parte autora aos cadastros da Serasa e do 

SPC. Inocorrente, portanto, qualquer afronta a direito de personalidade em 

razão de conduta praticada pela parte Ré, pela efetiva comprovação da 

relação jurídica entre as partes. Não havendo como prosperar a tese 

autoral, como já explicitado, de rigor é a improcedência da pretensão 

inicial. Diante de tais ponderações, as pretensões contidas na inicial são 

improcedentes. Por outro lado, tendo em vista a regularidade do débito, 

acolho o pedido contraposto formulado na contestação, de modo que o 

reclamante deverá pagar à empresa ré o valor de R$ 222,47 (duzentos e 

vinte e dois reais e quarenta e sete centavos), com juros e correção 

monetária a partir do vencimento, devendo a reclamada logo após a 

quitação retirar as restrições do nome do autor. Desse modo, com lastro 

nas provas produzidas, reconheço a litigância de má-fé da parte autora, 

que agiu com deslealdade. Com escopo inibitório, condeno a reclamante ao 

pagamento de multa de 1% e de indenização de 10%, ambos sobre o valor 

da causa, consoante autoriza o art. 81 do Código de Processo Civil. Isso 

posto, RESOLVO O MÉRITO e JULGO IMPROCEDENTE a pretensão 

deduzida na inicial. - ACOLHO O PEDIDO CONTRAPOSTO para condenar a 

parte autora ao pagamento da quantia de R$ 222,47 (duzentos e vinte e 

dois reais e quarenta e sete centavos), relativo às faturas em aberto, com 

juros e correção monetária a partir do vencimento, devendo a reclamada 

logo após a quitação retirar as restrições do nome do autor. - Na forma da 

fundamentação supra, CONDENO a parte reclamante, como litigante de má 

fé (art. 80, II, do CPC), ao pagamento de multa no importe de 1% (um por 

cento) sobre o valor dado à causa, bem como nas custas processuais e 

honorários de advogado, que fixo em 10% (dez por cento), sobre o valor 

da causa, conforme art. 55 da Lei 9.099/95, verba que será paga em 

benefício dos procuradores da reclamada. Sem despesas processuais e 

honorários advocatícios, na forma dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/1995. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em 

julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a 

pedido da parte – CNGC, art. 1.006. P. I. Cumpra. À submissão do(a) 

Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi 
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A n n e  L i m a  T i a g o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________ VISTOS. HOMOLOGO, para que surta seus efeitos legais, 

o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo, na forma do artigo 40 da lei 

9099/95. CUMPRA-SE expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. 

MARINA CARLOS FRANÇA Juíza de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000198-32.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

NOEMIA APARECIDA LARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO TV (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS Processo nº 

1000198-32.2018.8.11.0026 PROJETO DE SENTENÇA Vistos. Dispensado 

o relatório na forma do art. 38 da Lei 9.099/1995. As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 

38 da Lei nº 9.099/95 c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC c.c 

Enunciados nº161 e 162 do FONAJE. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, 

movida por NOEMIA APARECIDA LARA em desfavor de CLARO TV. 

Fundamento e Decido. Nesse quadrante processual, e à luz dos poderes 

de direção conferidos ao Juiz na condução da demanda, com permissivo 

legal no artigo 355, I, do Código de Processo Civil, conheço diretamente do 

pedido e passo a julgar antecipadamente a lide. Afirma a reclamada que a 

pretensão do reclamante está prescrita, conforme dispõe o art. 206, § 3º 

do Código Civil. No caso, por se tratar de relação de consumo, aplica-se o 

prazo quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do consumidor. 

Rejeito, dessa feita, a referida prejudicial de mérito. À requerida requer em 

sede de contestação a quebra de sigilo telefônico da parte autora, a fim de 

comprovar contratação, bem como o débito em conta do serviço prestado 

à autora. Contudo, o referido requerimento deve ser indeferido, haja vista 

que, tal prova é utilizada para fins de investigação, sendo medida 

excepcional. Verifica-se que, se a requerida fosse mais diligente em suas 

contratações não haveria necessidade de tais requerimentos, pois 

possuiria em seu poder contrato ou ainda gravação de ligação onde o 

consumidor contrata o serviço e autoriza o suposto débito bancário, 

informando sua conta, estando tal prova, acaso exista, em poder 

unicamente da requerida, cabendo a esta anexar aos autos, justificando 

os pedidos extraordinários. A análise dessas deve ser feita com extrema 

cautela e somente merece ser reconhecida, pela necessidade de tal 

prova, quando seja efetivamente necessária para a garantia do 

contraditório e da ampla defesa, o que não se verifica no caso dos autos. 

No caso em exame, verifico que as provas produzidas no processo são 

suficientemente aptas a formar o convencimento, porque se trata de 

matéria fática e as questões técnicas não tem a necessidade alegada, de 

modo que a perícia técnica é prescindível, sendo caso de julgamento 

antecipado da lide, portanto, indefiro Presentes as condições da ação e os 

pressupostos processuais de existência e validade, inexistindo quaisquer 

nulidades ou irregularidades que devam ser declaradas ou sanadas, bem 

como outras preliminares ou questões prévias que pendam de apreciação 

e permitindo a hipótese o julgamento imediato da lide, passo a analisar o 

mérito. Aduz a parte autora que teve seu nome inscrito nos órgãos 

restritivos de crédito, por um débito de responsabilidade da parte 

reclamada, desconhecendo a referida dívida. A parte reclamada contestou 

o pedido, alegando que o débito existe e decorre de contratação legitima 

por meio de “televenda”, cujas faturas não foram adimplidas, o que 

justificou o encaminhamento dos dados cadastrais da reclamante aos 

bancos de dados de consumidores inadimplentes, exercício regular de 

direito, não havendo que falar em dano moral. Após análise percuciente 

dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que 

razão assiste à parte autora. Apesar das argumentações trazidas pela 

parte promovida em sua defesa, tenho que esta não se desincumbiu de 

seu ônus probatório– art. 6º, VIII, do CDC, pois, não trouxe elemento de 

prova que retire a validade dos documentos juntados na inicial, bem assim, 

quaisquer causas impeditivas, modificativas ou extintivas do direito da 

parte Autora – art. 373, II, do CPC, no sentido de demonstrar a existência e 

exigibilidade da dívida, pautando-se apenas em contestar genericamente 

os fatos. A reclamada não anexou contrato, relatório, áudio de ligação da 

alegada contratação por meio de “televenda”, ou qualquer documento 

capaz de comprovar a existência de débitos, sendo provas de fácil 

produção pela requerida. A reclamada afirma a existência do débito, mas 

nada, nenhuma evidência, por mínima que seja, apresentou neste sentido. 

A contestação é estéril de prova, nada foi juntado aos autos que 

comprovasse a existência ou origem do débito. O que foi juntado ao feito 

foi mera reprodução das telas do sistema de informática. Restando 

caracterizada a falha e a abusividade na prestação de seus serviços. No 

tocante aos danos morais, não há olvidar que, como vem decidindo 

nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a 

irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de indenização 

por dano moral. No entanto, em se tratando de negativação indevida, 

dúvida não há que há violação a bem jurídico passível de indenização, 

prescindindo a efetiva comprovação da materialização do dano. Além do 

mais, é sempre útil repetir que a responsabilidade que incide sobre o 

produtor ou o fornecedor de bens de consumo é objetiva e configura-se 

independentemente da caracterização da culpa, sendo suficiente o ato 

ilícito, o nexo de causalidade e o dano, que como já dito, é, neste caso, 

presumido. Tal responsabilidade está, ainda, fundamentada na teoria do 

risco do empreendimento, pois aquele que tem o bônus deve arcar com os 

riscos e ônus de sua atividade. Nessa senda, tem manifestado as Turmas 

Recursais: RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE TELEFONIA. 

CANCELAMENTO DE LINHA TELEFÔNICA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. 

DANO MORAL. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. I – A inclusão do nome do 

consumidor em cadastro de restrição ao crédito resulta em ofensa à 

imagem e reputação, causando desconforto moral apto a ensejar 

compensação pecuniária, sendo dispensável a prova do prejuízo. II – O 

valor da compensação por danos morais deve ser informado por critérios 

de proporcionalidade e razoabilidade, observando-se as condições 

econômicas das partes envolvidas, a natureza, a extensão do dano, o 

caráter punitivo da medida e o não enriquecimento sem causa da parte 

ofendida. III - O termo inicial dos juros de mora incidentes sobre os danos 

morais decorrentes da relação contratual é a data da citação. IV – 

Negou-se provimento ao recurso do autor. Deu-se parcial provimento ao 

recurso da ré.(TJ-DF - APC: 20130110862516, Relator: JOSÉ DIVINO DE 

OLIVEIRA, Data de Julgamento: 07/10/2015, 6ª Turma Cível, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 13/10/2015 . Pág.: 268); NEGATIVAÇÃO 

INDEVIDA. TELEFONIA. DANOS MORAIS IN RE IPSA. QUANTUM 

INDENIZATÓRIO MAJORADO PARA SE ADEQUAR AOS PARÂMETROS DA 

TURMA. SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE. RECURSO PROVIDO. 

(Recurso Cível Nº 71004473393, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Julgado em 12/07/2013)

(TJ-RS - Recurso Cível: 71004473393 RS, Relator: Carlos Eduardo 

Richinitti, Data de Julgamento: 12/07/2013, Terceira Turma Recursal Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 15/07/2013); De tal modo, 

caracterizados o ato ofensivo, o dano e o nexo de causalidade, a 

reparação do dano moral é impositiva, na forma do art. 5º, V e X, da 

Constituição da República, do art. 6º, VI, do CDC e do art. 186 do CC. No 

tocante ao valor da indenização, compete ao juiz se orientar pela 

denominada lógica do razoável e fixar o valor da indenização de acordo 

com o grau de reprovabilidade da conduta ilícita, com as condições 

econômicas do causador do dano e do ofendido, em quantitativo 

consentâneo com a natureza e intensidade da humilhação, da tristeza e do 

constrangimento sofridos, de modo a produzir eficácia pedagógica, inibir 

novas condutas idênticas da parte ofensora, e representar compensação 

à parte ofendida, sem, contudo, implicar em indevido enriquecimento. 

Verifica-se que a parte autora foi impedida de adquirir produtos a prazo no 

comércio local, em razão da negativação realizada pela requerida, 

situação humilhante para qualquer cidadão que preza pelo bom nome. 

Desta feita, considerando as situações acima mencionada, entendo que o 

valor a título de danos morais deve ser fixado no montante de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), valor condizente com os prejuízos sofridos e ainda 

incapaz de gerar o enriquecimento indevido. No que se refere ao pedido 

contraposto, entendendo que o mesmo deve ser julgado improcedente, 

haja vista, que a requerida não anexou documentos capazes de 

comprovar a efetiva contratação pela parte autora. Pelo exposto, 

RESOLVO O MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Novo Código de 
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Processo Civil e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão 

formulada na inicial, par: - DETERMINAR QUE SEJA EXCLUÍDO o nome da 

parte autora do registro/banco de inadimplentes, relacionado ao débito 

objeto da presente ação, no prazo de 05 dias, oficie-se aos órgãos de 

restrição ao crédito para cancelamento definitivo das restrições 

comerciais efetivada no CPF da parte reclamante, com relação aos débitos 

discutidos neste feito. - DECLARAR A INEXISTÊNCIA do débito discutido 

nos autos, devendo a reclamada abster-se de exigi-lo/cobrá-lo por 

qualquer meio, a partir do trânsito em julgado, sob pena de multa 

cominatória/astreinte equivalente ao TRIPLO do importe que exigir em 

desacordo; - CONDENAR a reclamada indenizar o reclamante, a título de 

dano moral/imaterial, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido 

monetariamente a partir da leitura/intimação da sentença – Enunciado n. 

362 da Súmula do STJ -, com base no Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, 

do art. 161, do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de 

Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da 

Justiça Federal, a partir do evento danoso/data da inscrição – 

responsabilidade extracontratual – Enunciado n. 54 da Súmula do STJ e 

CC/02, art. 398. - JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO; Sem 

taxas, despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 

9.099/1995, arts. 54 e 55. Fica a parte sucumbente, desde já, ciente de 

que o não pagamento do valor da condenação no prazo de 15 (quinze) 

dias, a contar do trânsito em julgado da sentença, apresentação de 

memória discriminada do débito e intimação para isso, acarretará a 

incidência da multa de 10% (dez por cento) sobre tal valor – art. 52, caput, 

da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do CPC/NCPC, art. 523 e §§. Após o trânsito 

em julgado, certifique. Decorrido o prazo recursal e cumprido o julgado, 

arquive com as baixas e anotações de estilo. Do contrário, na ausência do 

cumprimento, após solicitação do interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 

9.099/1995 -, prossiga com a execução na forma disposta pela Lei dos 

Juizados Especiais – art. 52 e ss. - e Código de Processo Civil – art. 475-I 

e ss./Novo Código de Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no 

prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem 

prejuízo de seu desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. À submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do disposto no 

artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

____________________________________________________________

________________________ VISTOS. HOMOLOGO, para que surta seus 

efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo, na forma do 

artigo 40 da lei 9099/95. CUMPRA-SE expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. MARINA CARLOS FRANÇA Juíza de Direito.

Comarca de Aripuanâ

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 65596 Nr: 855-33.2017.811.0088

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: WAINER WILLIAMS DE FIGUEIREDO FORTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIMUNDO NONATO ANDRADE SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAINER WILLIANS DE 

FIGUEIREDO FORTES - OAB:14.614

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Sobre o teor da certidão retro, diga o requerente, querendo, no prazo de 

05 (cinco) dias.

Após, conclusos para decisão.

 Intimações e diligências necessárias.

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 55003 Nr: 1551-74.2014.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDEAL NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO BERNARD CAPPELLESSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDESIO JOSE SEGALA - 

OAB:11.357/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Considerando que fora decretada a revelia do requerido na fase de 

conhecimento, deixo de determinar a intimação desse da sentença de 

procedência (fls. 55/55-v).

No mais, certificado o trânsito em julgado, intime-se o autor, devendo esse 

manifestar-se, requerendo o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de arquivamento.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 51803 Nr: 534-37.2013.811.0088

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VITORIO HUZYK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ASTILHO DEMETRIO URBIETA 

- OAB:7.717-b

 Vistos.

Considerando os documentos acostados ao processo (fls. 181/184), os 

quais comprovam que o réu encontra-se em processo de renovação do 

registro de arma de fogo, DEFIRO, pela derradeira vez, o pedido de dilação 

de prazo para apresentação do certificado de registro federal da arma de 

fogo apreendida nos autos.

Decorrido o prazo requerido às fls. 185, certifique-se, havendo 

manifestação do réu, colha-se o parecer ministerial. Em caso de não haver 

manifestação, retorne concluso para deliberações.

Intime-se.

Ciência ao Ministério Público.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 52197 Nr: 951-87.2013.811.0088

 AÇÃO: Exceção de Incompetência->Exceções->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GOYDO IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNDIAL INDUSTRIA E COMERCIO DE 

ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL HORA CARDOSO - 

OAB:259.805/SP, Edson Freitas de Oliveira - OAB:OAB/SP 118.074, 

MARCUS VINICIUS T. GIMENES - OAB:321.130/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALFREDO DE OLIVEIRA 

WOYDA - OAB:7.719-B/MT

 Vistos.

Considerando que o presente processo encontra-se sentenciado (fls. 

44/45-v), bem como que o trânsito em julgado já fora certificado (fls. 46) e 

que já foram tomadas as providências cabíveis quanto ao débito de custas 

processuais, DEIXO de analisar o pleito de fls. 54/55.

Retorne o processo ao arquivo com as baixas e cautelas de estilo.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 28828 Nr: 3250-18.2005.811.0088

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSALIA TERESINHA SCHAEDLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERICO JOSE SCHAEDLER, ERIKA SCHAEDLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO JOSÉ DA SILVA - 

OAB:15745/O, JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES - OAB:7437/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos.

Certifique-se quanto ao cumprimento do quarto parágrafo da determinação 

de fls. 190/190-v. Em caso de não cumprimento, cumpra com URGÊNCIA.

Após, retorne concluso para análise dos demais pedidos da petição da 

inventariante de fls. 195/206.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 6347 Nr: 1805-96.2004.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIBONEI TEODORA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VEIGA IND. E COM DE MADEIRAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristovão Angelo De Moura - 

OAB:5321

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILSON HIDEO TACADA - 

OAB:7456 B

 Vistos.

Tendo em vista que fora deferida inicialmente a justiça gratuita ao 

exequente (fls. 22), bem como que esse demonstrou através de 

documentos hábeis (fls. 265/267), que a hipossuficiência persiste, 

determino a suspensão da cobrança das custas e despesas processuais 

arbitradas na sentença de extinção de fls. 247/249.

Retifique-se a certidão de fls. 255, uma vez que encontra-se equivocada.

No mais, tendo em vista o trânsito em julgado já certificado (fls. 253), 

ARQUIVE-SE o processo em tela, com as baixas e cautelas de estilo.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 58780 Nr: 1730-71.2015.811.0088

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SPeS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VdSeS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOACIR PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:14462-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Perante o exposto, julgo PROCEDENTE o presente pedido e decreto o 

divórcio de SINTIA PASSOS E SILVA e VANDERSON DE SOUZA E SILVA, 

com fulcro no art. 226, § 6º, da CF/88 e art. 40 da Lei n. 

6.515/77.Outrossim, DECRETO A EXTINÇÃO do processo com resolução 

do mérito, fundado no art. 487, inc. I, do CPC.A requerente voltará a usar o 

nome de solteira, qual seja, SINTIA DA SILVA PASSOS.Oficiem-se aos 

Cartórios competentes para as averbações necessárias.Inexistindo 

defensoria pública nesta Comarca e considerando os termos do Ofício 

008/2017/AV/DPG/DP-MT, bem como a citação por edital do requerido e a 

hipossuficiência da parte autora, este Juízo nomeou defensores.Embora 

tenha o advogado a obrigação de prestar assistência aos pobres, ônus 

que lhe é imposto pelas próprias normas éticas de seu Estatuto, não se 

pode negar que quando o profissional presta serviço como defensor 

dativo/curador especial, por força de designação judicial, tem o direito a 

receber do Estado a justa remuneração pelo efetivo exercício do mister, 

não se podendo admitir o trabalho em favor do Estado, que por força de 

preceito constitucional, tem a obrigação precípua de prestar assistência 

judiciária aos necessitados.Assim sendo, arbitro os honorários aos 

advogados nomeados, Dr. Moacir Pereira dos Santos, em 05 (cinco) URH 

e ao Dr. Wainer Williams de Figueiredo Fortes, em 04 (quatro) URH, que 

deverão ser custeados pelo Estado de Mato Grosso, mediante expedição 

de certidões para cobrança a serem requeridas pelos interessados. 

Anote-se no relatório de acordo com o Provimento n° 09/2007 da CGJ e 

capítulo I, Sessão 12, da CNGC, feitas as comunicações semestrais 

devidas. Sirva-se a presente como certidão para cobrança de honorários 

(devidamente selada).”Custas remanescentes pela requerente, cuja 

exigência fica suspensa, ante o deferimento dos benefícios da justiça 

gratuita. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. A intimação do requerido 

deverá ocorrer via edital. Oportunamente, arquive-se, observadas as 

formalidades legais.Ciência ao Ministério Público.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 60007 Nr: 564-67.2016.811.0088

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CDCC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREY PHILIPE KERBER - 

OAB:18119

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de Divórcio Litigioso proposto Claudia da Cruz Carmona, em face 

de Benedito Carmona.

Determinada a intimação da parte autora para dar prosseguimento ao feito, 

não foi possível localizá-la (ref.33).

 É, em síntese, o relatório.

Vieram os autos conclusos para sentença.

Estabelece o art. 485, inc. III do CPC que o processo será extinto sem 

julgamento de mérito quando o autor abandonar a causa por mais de 30 

(trinta) dias. Com efeito, se a parte autora não promover as diligências que 

lhe são cabíveis para andamento do processo, inviabilizado se torna o 

trâmite processual.

Assim sendo, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO, sem resolução 

de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso III, § 1°, do Código de Processo 

Civil.

 Deixo de condenar em custas e honorários, eis que defiro os benefícios 

da justiça gratuita.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Reputo válidas as intimações feitas 

nos endereços declinados na inicial.

 Certifique-se o trânsito em julgado e, após, arquive-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 57848 Nr: 1130-50.2015.811.0088

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIRCEU GASPERIN, AGOSTINHO CONSTANTINO 

GASPERIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIMILSON MOURA PACHECO, vulgo 

ORLANDO MONTEIRO, EDMILSON MOURA PACHECO, NEUSA MARIA 

MAXIR PACHECO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTINA MEDEIROS - 

OAB:9831/O, JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES - OAB:7437/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO JOSE DA SILVA - 

OAB:15745

 Vistos.

Tendo em vista que é fato notório que o procurador da parte autora 

faleceu, ante a divulgação de matéria pela imprensa local (anexa), 

determino a intimação do autor, para que manifeste-se, sanando a 

irregularidade apontada, no prazo de 05 (cinco) dias, sob as penas da lei.

Ao mesmo tempo, promova-se o apensamento do processo em tela ao 

feito de nº 1169-23.2010.811.0088 – Cód. 38464, uma vez que diz 

respeito à mesma área de terras discutida neste feito.

Após, retorne concluso para saneamento.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 76575 Nr: 2507-51.2018.811.0088

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mônica Pereira da Silva Basto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elizeu Araújo Basto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUZINETE PAGEL - OAB:23645/A

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103873/12/2018 Página 739 de 948



 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUZINETE PAGEL - 

OAB:23645/A

 Diante do exposto, e em consonância com o parecer ministerial, 

HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes, com exceção da 

partilha de bens, para que produza seus jurídicos e legais efeitos e 

DECRETO o divórcio de MÔNICA PEREIRA DA SILVA BASTO e ELIZEU 

ARAÚJO BASTO. E, em consequência, julgo extinto o processo, com 

exame de mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, b, do Código de 

Processo Civil. A requerente voltará a usar o nome de solteira, MÔNICA 

PEREIRA DA SILVA.Sem custas, eis que defiro os benefícios da 

gratuidade da justiça.Ciência ao Ministério Público.Após o trânsito em 

julgado, expeçam-se os mandados e ofícios que se fizerem necessários 

para a averbação junto aos ofícios competentes, certifique-se e 

arquive-se o processo, com as anotações e baixas de estilo.Intimem-se. 

Cumpra-se.Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 59938 Nr: 526-55.2016.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Argélio José Siebert

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laércio Machado Gularte

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOACIR PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:14462-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o decurso do prazo desde o protocolo da petição de ref. 27, 

intime-se novamente a parte requerente, para que se manifeste no 

processo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 56163 Nr: 162-20.2015.811.0088

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO GOUVEIA MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIO CESAR PILEGI 

RODRIGUES - OAB:7437/MT

 Vistos.

De plano, anoto que não há falar em "citação" do réu por edital, tendo em 

vista que já houve sua citação pessoal (Ref. 14). Assim, tendo em vista 

que o acusado mudou-se de endereço sem comunicar ao Juízo, 

consoante certificado à ref. 132, nos termos do art. 367, do Código de 

Processo Penal, determino o prosseguimento do processo sem a sua 

presença.

No mais, tendo em vista que o Ministério Público apresentou o endereço 

atual da testemunha Altuir Antônio Zanoni (ref. 146), designo audiência 

para oitiva da referida testemunha para o dia 10 de abril de 2019, às 13 

horas.

Intime-se a testemunha e o advogado de defesa.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 73031 Nr: 211-56.2018.811.0088

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ANTÔNIO DE ARAÚJO BEZERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARKO ADRIANO KREFTA - 

OAB:22427-O/MT

 Assim, como não verifico a existência de qualquer causa excludente de 

ilicitude ou culpabilidade, de modo que, ausente qualquer das hipóteses do 

artigo 397 do Código de Processo Penal que possa levar à absolvição 

sumária do acusado, dou prosseguimento ao feito.Designo a data de 04 de 

abril de 2019, às 16h00min, para a audiência de Instrução e Julgamento, 

oportunidade em que as testemunhas arroladas tempestivamente pelas 

partes serão ouvidas, sendo que o denunciado será interrogado ao 

término da instrução, depois de inquiridas todas as testemunhas, nos 

termos do artigo 400 do mesmo Diploma Legal, para que lhe seja 

possibilitada o efetivo exercício de autodefesa.Justifico a data em razão 

da lotada pauta de audiências deste Juízo. Intimem-se o acusado, as 

testemunhas de acusação e defesa, bem como o defensor 

constituído.Ciência ao Ministério Público.Desde já, determino a expedição 

de carta precatória para oitiva de eventuais testemunhas residentes em 

outras Comarcas.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 67190 Nr: 2069-59.2017.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLA DAYANE DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE ARIPUANÃ ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAINER WILLIANS DE 

FIGUEIREDO FORTES - OAB:14.614

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Ante o teor da petição de ref.24, intime-se a requerente, por seu 

advogado, para que se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 62161 Nr: 1992-84.2016.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA SOUSA SILVA E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RERISON RODRIGO BABORA - 

OAB:9578/B, WAINER WILLIANS DE FIGUEIREDO FORTES - OAB:14.614

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista a concordância da parte autora (ref. 92), homologo o 

cálculo apresentado pelo INSS à ref. 90, para que surta seus legais 

efeitos.

1. Expeçam-se as competentes Requisições de Pequeno Valor – RPV e/ou 

precatório, ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, para pagamento do 

débito, em consonância com as disposições contidas nos artigo 910, § 1º, 

do NCPC e 100, § 3º da CF/88.

 2. Intime-se pessoalmente a parte autora acerca do teor da presente 

decisão.

3. Após, expeçam-se os respectivos alvarás de levantamento, 

observando os poderes constantes da procuração outorgada ao 

advogado.

4. Cumpridas as formalidades legais, arquive-se o processo com as 

baixas e cautelas de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 62187 Nr: 2018-82.2016.811.0088

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SCDSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREY PHILIPE KERBER - 

OAB:18119

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Hoinatz - OAB:23856

 Vistos.

 Nos termos da Súmula 301/STJ: "Em ação investigatória, a recusa do 

suposto pai a submeter-se ao exame de DNA induz presunção 'juris 
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tantum' de paternidade". No mesmo sentido, o art. 2º-A da Lei Lei 

8.560/1992 dispõe que: "A recusa do réu em se submeter ao exame de 

código genético - DNA gerará a presunção da paternidade, a ser 

apreciada em conjunto com o contexto probatório".

Assim, sabendo que a não realização de exame de DNA pelo genitor será 

apenas um dos fatores a serem analisados, no momento de proferir a 

sentença, converto o julgamento em diligência e determino a intimação das 

partes a se manifestarem sobre outras provas que eventualmente 

desejam produzir, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de julgamento 

do feito.

 Intimações e diligências necessárias.

 Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 55859 Nr: 2271-41.2014.811.0088

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO LARA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TV CIDADE DE ARIPUANÃ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAINER WILLIANS DE 

FIGUEIREDO FORTES - OAB:14.614

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Entendo que a pretensão de penhora de valores depositados em 

conta corrente da parte executada se afigura plenamente cabível, 

conforme inteligência do artigo 835, I, do Código de Processo Civil.Com 

efeito, o dinheiro é o primeiro bem passível de penhora na ordem 

preferencial estabelecida pelo diploma normativo vigente, sendo 

perfeitamente possível a sua constrição por meio eletrônico, nos termos 

do art. 854 do CPC.(...)Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 62922 Nr: 2563-55.2016.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCINO SALAZAR DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA PAES PEREIRA - 

OAB:MT 22.159/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

De plano, INDEFIRO o pedido de atualização do débito pelo Contador 

Judicial, uma vez que a parte autora é assistida por advogados 

particulares, sendo dever desses apresentarem cálculo do débito junto ao 

pedido de cumprimento de sentença. Assim, intime-se o autor, por seus 

advogados, para que apresente cálculo atualizado do débito, no prazo de 

05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento.

No mais, cumprida a determinação acima, desde já, determino:

Trata-se de pedido de cumprimento de sentença formulado pela parte 

credora. Anote-se no processo e cadastre-se nos sistemas 

informatizados.

A redação do artigo 17 da Lei nº 10.259/01 não dispensa, no caso em tela, 

a citação da autarquia para que promova o cumprimento da sentença.

Destarte, cite-se o INSS nos termos do artigo 910 do Código de Processo 

Civil.

Em nada sendo requerido, expeça-se a competente Requisição de 

Pequeno Valor - RPV e/ou Precatório, ao Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, para pagamento do débito, em consonância com as disposições 

contidas nos artigo 910, §1º, do CPC e 100, § 3º da CF/88.

Proceda-se ao necessário.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 77433 Nr: 3064-38.2018.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUFLOSINA NEVES GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUZINETE PAGEL - OAB:23645/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação para concessão de benefício previdenciário – 

aposentadoria rural por idade, proposta por EUFLOSINA NEVES GOMES 

em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

Devidamente citada, a autarquia requerida apresentou contestação (ref. 

11).

A impugnação à contestação aportou na ref. 21.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

Considerando que não foi arguida nenhuma questão preliminar e que as 

partes estão devidamente representadas, estando, portanto, presentes os 

pressupostos processuais, declaro o feito saneado.

Fixo como ponto controvertido o preenchimento dos requisitos legais para 

a concessão do benefício pretendido.

No mais, considerando que a parte autora pugnou pela produção de prova 

testemunhal, bem como que em sede de contestação a requerida pleiteou 

pelo depoimento pessoal da requerente, designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 09 de abril de 2019, às 13h30min, devendo as partes 

apresentarem rol de testemunhas no prazo de 15 (quinze) dias.

Justifico a data em razão da lotada pauta de audiências deste juízo.

 Intimem-se as partes, devendo comparecerem ao ato acompanhadas de 

suas testemunhas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 62938 Nr: 2577-39.2016.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERCI COSTA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA PAES PEREIRA - 

OAB:MT 22.159/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

De plano, INDEFIRO o pedido de atualização do débito pelo Contador 

Judicial, uma vez que a parte autora é assistida por advogados 

particulares, sendo dever desses apresentarem cálculo do débito junto ao 

pedido de cumprimento de sentença. Assim, intime-se a autora, por seus 

advogados, para que apresente cálculo atualizado do débito, no prazo de 

05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento.

No mais, cumprida a determinação acima, desde já, determino:

Trata-se de pedido de cumprimento de sentença formulado pela parte 

credora. Anote-se no processo e cadastre-se nos sistemas 

informatizados.

A redação do artigo 17 da Lei nº 10.259/01 não dispensa, no caso em tela, 

a citação da autarquia para que promova o cumprimento da sentença.

Destarte, cite-se o INSS nos termos do artigo 910 do Código de Processo 

Civil.

Em nada sendo requerido, expeça-se a competente Requisição de 

Pequeno Valor - RPV e/ou Precatório, ao Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, para pagamento do débito, em consonância com as disposições 

contidas nos artigo 910, §1º, do CPC e 100, § 3º da CF/88.

Proceda-se ao necessário.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 79960 Nr: 4737-66.2018.811.0088

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA PAES PEREIRA - 

OAB:MT 22.159/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103873/12/2018 Página 741 de 948



RELATÓRIO

Trata-se de ação de guarda proposta por Jhone Barbosa em face de 

Cristina dos Santos.

As partes requereram a desistência da ação, eis que retomaram a relação 

conjugal.

É, em síntese, o relatório.

Vieram os autos conclusos para sentença.

FUNDAMENTAÇÃO

Estabelece o art. 485, inc. VIII do CPC que o processo será extinto sem 

julgamento de mérito quando o juiz homologar a desistência da ação.

No caso, não há impedimento para homologação da desistência.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fulcro no art. 485, inc. VIII do CPC JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO.

Sem custas, ante a natureza da ação e a concessão dos benefícios da 

justiça gratuita.

 Publique-se. Registre-se. Intimem-se as partes, por sua advogada. 

Certifique-se o trânsito em julgado e, após, arquive-se.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 60049 Nr: 587-13.2016.811.0088

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIUDOMAR NICOLAU FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARKO ADRIANO KREFTA - 

OAB:22427-O/MT

 Ante o exposto e com base nessa soberana manifestação do Conselho 

de Sentença, declaro procedente a pretensão punitiva estatal formulada, 

para o fim de condenar VIUDOMAR NICOLAU FERREIRA nas sanções do 

artigo 121, §2º, inciso II, do Código Penal.Após o trânsito em julgado desta 

sentença e independentemente de nova determinação: a)Expeça-se Guia 

de Execução de Pena;b)Lance-se o nome do réu no rol dos culpados; 

c)Remetam-se os autos ao contador judicial para o cálculo das custas; 

d)Intime-se o sentenciado para pagamento das custas, no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de execuçãoe)Comunique-se o Distribuidor, o 

Instituto de Identificação de Mato Grosso, a Delegacia de origem e o Juízo 

Eleitoral;f)Destruam-se os objetos apreendidos;g)Promova-se a remessa 

de eventual armamento apreendido COMANDO DO EXÉRCITO, para os 

devidos fins, visto que sua manutenção não é mais 

justificada;h)Procedam-se às anotações e comunicações necessárias, 

devendo ser observado, no que for aplicável, o contido na CNGC.i)Dou a 

presente por publicada e os presentes por intimados. 

Registre-se.Cumpram-se, no que for aplicável, as disposições da 

CNGC.Sessão do Tribunal do Júri de Aripuanã, 06 de novembro de 

2018.Daiane Marilyn VazJuíza de Direito Presidente do Tribunal do Júri

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 52787 Nr: 1574-54.2013.811.0088

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NMK, CEK

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELVES MARQUES COUTINHO - 

OAB:7825-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido da parte autora de fls. 40, cabendo as despesas à parte 

peticionante.

Realizada a entrega da segunda via do formal de partilha ao autor, nada 

sendo requerido em 05 (cinco) dias, certifique-se e retorne o processo ao 

arquivo.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 37187 Nr: 1929-06.2009.811.0088

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BOMBAS DIESEL E PEÇAS ARIPUANA LTDA - 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JÚNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): BOMBAS DIESEL E PEÇAS ARIPUANA 

LTDA - ME, CNPJ: 02542014000162. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 21/12/2009.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de BOMBAS 

DIESEL E PEÇAS ARIPUANA LTDA - ME, na quantia abaixo especificada, 

referente ao débito de dívida ativa, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 3517/2009.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 29/10/2007

 - Valor Total: R$ 11.826,70 - Valor Atualizado: R$ 11.826,70 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: ESTADO DE MATO GROSSOPODER 

JUDICIÁRIOCOMARCA DE ARIPUANÃVARA ÚNICAExecuções Fiscais nº 

2009/95 – código 37187Exequente: Fazenda Pública EstadualExecutado: 

Bombas Diesel e Peças Aripuanã LtdaVistos etc.Trata-se de Ação de 

Execução Fiscal que a FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL move em desfavor 

de BOMBAS DIESEL E PEÇAS ARIPUANÃ LTDA e de seus 

co-responsáveis (fls. 09), ambos devidamente qualificados nos autos.A 

dívida ativa regularmente inscrita, goza da presunção de certeza e liquidez 

(art. 3º da Lei 6830/80).Cite-se o devedor para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, pagar a dívida ou garantir a execução com o oferecimento de bens à 

penhora. O executado poderá, querendo, oferecer embargos no prazo de 

30 (trinta) dias, contados da intimação da penhora.Não pago o débito nem 

garantida a execução, o Oficial de Justiça fará a penhora de bens do 

devedor, procedendo-se desde logo à avaliação, devendo o valor constar 

do termo ou auto de penhora.Se não forem oferecidos embargos, ou se 

forem rejeitados “a alienação de quaisquer bens penhorados será feita em 

leilão público” sejam bens móveis ou imóveis, em conformidade com o art. 

23 da Lei 6830/80.O leilão será precedido de publicação de edital, afixado 

no local de costume na sede do Juízo e publicado em resumo, uma só vez, 

gratuitamente, na imprensa oficial. O prazo entre as datas de publicação 

do edital e do leilão não poderá ser inferior a 10 (dez) dias (art. 22, § 

1º).Defiro o disposto no art. 172, § 2º do Código de Processo 

Civil.Intime-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.De Cotriguaçu 

p/Aripuanã, 13 de janeiro de 2010. Wendell Karielli G. SimplícioJuiz de 

DireitoEm substituição legal

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, NATHASHA BALBINOT, 

digitei.

Aripuanã, 29 de novembro de 2018

Analice Kohler de Almeida Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74223 Nr: 976-27.2018.811.0088

 AÇÃO: Adoção c/c Destituição do Poder Familiar->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ERDS, SBB
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): EGF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): EDISA GOMES FERREIRA, brasileiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Despacho/Decisão: Vistos.Recebo a emenda a inicial e determino seja 

retificado no sistema Apolo, o nome da ação como sendo ação de 

destituição de poder familiar c/c adoção, bem como que seja incluído no 

polo passivo o nome da requerida EDISA GOMES FERREIRA. Após, cite-se 

a requerida por edital, para querendo, oferecer resposta escrita, indicando 

de antemão as provas a serem produzidas e oferecendo desde logo o rol 

de testemunhas (art. 158, ECA).Intime-se.Ciência ao Ministério 

Público.Cumpra-se com urgência, expedindo o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, VANDERLEI LIZI DE 

OLIVEIRA, digitei.

Aripuanã, 28 de novembro de 2018

Analice Kohler de Almeida Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 59456 Nr: 284-96.2016.811.0088

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO AMANTINO MACIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ HENRIQUE DA SILVA VIGO 

- OAB:11751

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente impulsiono estes autos a parte autora 

para que se manifeste acerca da certidão de ref.22/23.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55896 Nr: 14-09.2015.811.0088

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE DA COSTA SILVA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAVID CLEMENTE RUDY - 

OAB:14787/MT

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOSE DA COSTA SILVA JUNIOR, 

Filiação: Elizabete Pereira Garcia e Jose da Costa Silva, data de 

nascimento: 04/04/1986, brasileiro(a), solteiro(a). atualmente em local 

incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO

Despacho/Decisão: Vistos. Considerando que o advogado nomeado para 

realizar a defesa do réu apresentou atestado médico (ref. 310), 

justificando a sua ausência na Sessão do Júri designada, não havendo 

alternativa a este Juízo, REDESIGNO a Sessão de Julgamento para o dia 

12 de abril de 2019, às 08 horas e 30 minutos. No mais, tendo em vista que 

é de conhecimento desta Magistrada que o advogado nomeado não milita 

mais nesta Comarca, REVOGO a nomeação anteriormente feita e nomeio 

para prosseguir como defensor dativo do acusado, o douto advogado 

Astilho Demétrio Urbieta, o qual deverá ser intimado. Consigno, ainda, que 

os honorários devidos ao advogado inicialmente nomeado já foram 

arbitrados à ref. 150. Intime-se o acusado, por edital. Ciência ao Ministério 

Público. Aguarde-se o sorteio dos jurados para o ano de 2019, 

promovendo suas intimações posteriormente. Desde já determino a 

expedição de carta precatória para eventuais testemunhas residentes em 

outras Comarcas. Proceda-se à extração de cópias desta decisão, bem 

como da pronúncia, que deverão ser entregues aos Jurados, nos termos 

do artigo 472, parágrafo único, do Código de Processo Penal. Intimações e 

diligências necessárias. Às providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, VANDERLEI LIZI DE 

OLIVEIRA, digitei.

Aripuanã, 29 de novembro de 2018

Analice Kohler de Almeida Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 59598 Nr: 361-08.2016.811.0088

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: A JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELCIDE MARQUES CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): NELCIDE MARQUES CORREA, Cpf: 

59911816249, Rg: 1384918-2, Filiação: Andrelino Correa da Silva e Luzia 

Marques Correa, data de nascimento: 09/11/1973, brasileiro(a), natural de 

Rondonopolis-MT, convivente, vaqueiro, Telefone (66) 9253-2937. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO

Despacho/Decisão: Vistos etc.Acolho a cota ministerial de ref.40.Designo 

audiência admonitória para o dia 14 de março de 2019, às 

18h15min.Justifico a data em razão da lotada pauta de audiências deste 

Juízo. Intime-se o recuperando, por edital, advertindo-o da necessidade de 

comparecer ao ato acompanhado de advogado.Ciência ao Ministério 

Público.Às providências.Cumpra-se, expedindo o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, VANDERLEI LIZI DE 

OLIVEIRA, digitei.

Aripuanã, 29 de novembro de 2018

Analice Kohler de Almeida Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 80674 Nr: 5178-47.2018.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVERALDO GUIA E CRUZ JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVERTON NASCIMENTO CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RANMAR SANTYAGO ALVES 

AMORIM SANTOS - OAB:21910/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante o teor da certidão de ref. 2, intime-se o requerente a fim de que 

emende a inicial, promovendo os recolhimentos devidos das custas 

processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da 

distribuição e extinção do feito, nos termos do artigo 290 do Código de 

Processo Civil.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 80561 Nr: 5103-08.2018.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROMEU SEBASTIÃO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DERIANE DE JESUS SANTOS COMÉRCIO DE 

MOTOCICLETAS E ELETRODOMÉSTICOS – ME, DERIANE DE JESUS DOS 

SANTOS COMERCIO DE MOTOCICLETAS E ELETRODOMÉSTICOS ME, 

DERIANE DE JESUS SANTOS, RONNY VON DEMETRIO GOULART
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMILDO PAIVA - OAB:23620/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte autora, por seu advogado, para que apresente os dados 

das partes em consonância com o Provimento nº. 61/2017-CNJ, ou 

justifique a impossibilidade, no prazo de quinze dias, sob as penas da lei.

Após, cumprida a determinação acima, voltem conclusos como a 

marcação de urgente.

Cumpra- se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 80559 Nr: 5102-23.2018.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSILEI APARECIDA TORRES GABRIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DERIANE DE JESUS SANTOS COMÉRCIO DE 

MOTOCICLETAS E ELETRODOMÉSTICOS – ME, DERIANE DE JESUS DOS 

SANTOS COMERCIO DE MOTOCICLETAS E ELETRODOMÉSTICOS ME, 

DERIANE DE JESUS SANTOS, RONNY VON DEMETRIO GOULART

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMILDO PAIVA - OAB:23620/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte autora, por seu advogado, para que apresente os dados 

das partes em consonância com o Provimento nº. 61/2017-CNJ, ou 

justifique a impossibilidade, no prazo de quinze dias, sob as penas da lei.

Após, cumprida a determinação acima, voltem conclusos como a 

marcação de urgente.

Cumpra- se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 80558 Nr: 5101-38.2018.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSILEI APARECIDA TORRES GABRIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DERIANE DE JESUS SANTOS COMÉRCIO DE 

MOTOCICLETAS E ELETRODOMÉSTICOS – ME, DERIANE DE JESUS DOS 

SANTOS COMERCIO DE MOTOCICLETAS E ELETRODOMÉSTICOS ME, 

DERIANE DE JESUS SANTOS, RONNY VON DEMETRIO GOULART

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMILDO PAIVA - OAB:23620/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte autora, por seu advogado, para que apresente os dados 

das partes em consonância com o Provimento nº. 61/2017-CNJ, ou 

justifique a impossibilidade, no prazo de quinze dias, sob as penas da lei.

Após, cumprida a determinação acima, voltem conclusos como a 

marcação de urgente.

Cumpra- se.

Diligências necessárias.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60049 Nr: 587-13.2016.811.0088

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIUDOMAR NICOLAU FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARKO ADRIANO KREFTA - 

OAB:22427-O/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): VIUDOMAR NICOLAU FERREIRA, Cpf: 

00238225119, Rg: 00001118346, Filiação: Vilma da Silva Nicolau e Jose 

Vicente Ferreira, data de nascimento: 30/03/1987, brasileiro(a), natural de 

Pimenta Bueno-RO, solteiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: ESTADO DE MATO GROSSOPODER JUDICIÁRIOCOMARCA DE 

ARIPUANÃVARA ÚNICAProcesso nº. 587-13.2016.811.0088Código 

60049SENTENÇAVistos e examinados esses autos de processo-crime nº. 

587-13.2016.811.0088, que tramita por este Juízo, em que figura como 

autor o MINISTÉRIO PÚBLICO do Estado de Mato Grosso e como réu 

VIUDOMAR NICOLAU FERREIRA, já qualificado nos autos.O réu 

VIUDOMAR NICOLAU FERREIRA foi pronunciado como incurso nas 

sanções do artigo 121, § 2º, inciso II, do Código Penal.Submetido o réu a 

julgamento perante o Tribunal do Júri, nesta data, foram ouvidas quatro 

testemunhas em sentido amplo. Em seguida, acusação e defesa 

apresentaram em plenário suas explanações.Formulados os quesitos, 

conforme termo próprio e respeitados os ditames legais, o Conselho de 

Sentença reconheceu a autoria e a materialidade do delito, bem como que 

o réu teria consumado o delito de homicídio qualificado. Responderam 

negativamente quanto ao quesito geral e obrigatório de absolvição. 

Responderam positivamente ao quesito referente à qualificadora do motivo 

fútil.DispositivoAnte o exposto e com base nessa soberana manifestação 

do Conselho de Sentença, declaro procedente a pretensão punitiva estatal 

formulada, para o fim de condenar VIUDOMAR NICOLAU FERREIRA nas 

sanções do artigo 121, §2º, inciso II, do Código Penal.A pena 

abstratamente cominada ao delito em comento é de 12 a 30 anos de 

reclusão. Considerando as diretrizes estabelecidas no artigo 59 e no 

artigo 68, ambos do Código Penal, passo à individualização da pena.a)1ª 

Fase: das Circunstâncias Judiciais (art. 59, CP)A culpabilidade, entendida 

como a reprovabilidade social da conduta é manifesta, porém, normal à 

espécie, inexistindo fatores que influenciem nesta circunstância a ponto 

de refletir na fixação da pena base, além daqueles já analisados por 

ocasião da qualificadora e das demais circunstâncias. No que tange aos 

antecedentes criminais, verifico que o réu é tecnicamente primário. No que 

toca à conduta social, não há nos autos elementos suficientes que 

demonstrem a vida do Réu em seu ambiente familiar e social, razão pela 

qual não será valorada. A personalidade consoante entendimento da 

doutrina moderna, deve ser aferida quando existentes nos autos laudos 

técnicos que demonstrem cabalmente o caráter do Réu, visto que o Juiz, 

embora de formação acadêmica ampla, não dispõe de meios para 

determinar a personalidade do agente. Diante disso, tal circunstância não 

será valorada em detrimento do acusado. No que toca às circunstâncias, 

verifico que merece valoração negativa. Ora, conforme consta do Boletim 

de Ocorrência, quando encontrada pela polícia, a vítima ainda 

encontrava-se respirando. A Polícia logrou verificar um rastro de sangue 

de cerca de 50 (cinquenta) metros até o local onde o Sr. Miguel fora 

localizado, o que faz concluir ter ele passado por grande sofrimento físico 

antes de vir a óbito. Logo, entendo que as circunstâncias do crime fogem 

à normalidade, demonstrando maior frieza do denunciado e merecendo, 

consequentemente, que a reprimenda seja mais rigorosa. Assim, por tais 

razões, valoro negativamente tal circunstância. As consequências são 

inerentes ao delito e não há comprovação de qualquer outra extraordinária 

que justifique a exasperação da pena-base, além daquelas já valoradas 

nos itens anteriores. No tocante ao comportamento da vítima, não há 

elementos aptos a confirmarem que ela contribuiu de alguma forma para o 

deslinde dos fatos. Assim, atenta às circunstâncias judiciais analisadas, 

considerando o intervalo entre a pena mínima e máxima (12 a 30 anos), e 

que dentre 07 circunstâncias que poderiam ser levadas em conta em 

desfavor do réu (já que o comportamento da vítima apenas o beneficiaria - 

portanto, cada circunstância equivaleria a 02 anos e 06 meses), e que 

uma foi considerada negativa, majoro proporcionalmente a pena na 

primeira fase e fixo a pena-base em 14 (quatorze) anos e 06 (seis) meses 

de reclusão.b)2ª Fase: das Circunstâncias Legais (art. 61 a 65, CP)Em que 

pese o denunciado ter confessado o delito, o fez arguindo legítima defesa, 

alegando que “em certo momento a vítima veio para cima (...).” Assim, 

tendo em vista a confissão qualificada, deixo de considera-la como 

atenuante de pena. Ausente qualquer agravante.Portanto, mantenho a 

pena provisória em 14 (quatorze) anos e 06 (seis) meses de reclusão. 

c)3ª Fase:Das Causas de Aumento e de Diminuição de Pena:Não há 

causas de aumento e diminuição de pena a serem sopesadas. Dessa 

forma, fixo a pena definitiva em 14 (quatorze) anos e 06 (seis) meses de 

reclusão. Do regime de cumprimento da penaFixo o REGIME FECHADO 

para o início do cumprimento de pena, considerando o quantum da pena 

fixada e a presença de circunstância judicial desfavorável (art. 33, §2º, do 

Código Penal), bem como pelo teor do artigo 2º, §1º, da Lei n.º 8.072/90.Da 

detraçãoImpõe assinalar que a Lei n.º 12.736/12 acresceu o § 2º ao art. 

387 do Código de Processo Penal que prevê:O tempo de prisão provisória, 
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de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, 

será computado para fins de determinação do regime inicial de pena 

privativa de liberdade.No caso em epígrafe, o réu foi preso 

preventivamente em 14/03/2016 e permaneceu preso preventivamente até 

02/10/2017.Entretanto, inviável no caso a alteração do regime inicial de 

cumprimento de pena. Com efeito, o réu possui contra si circunstância 

judicial desfavorável. Além disso, mesmo com a detração, a pena restante 

continua sendo superior a oito anos.De mais a mais, o réu não cumpriu 2/5 

da pena aplicada (requisito para progressão de regime) e não há 

comprovação de bom comportamento carcerário. A ausência de tais 

requisitos fere o princípio da isonomia, em relação aos demais presos com 

condenação definitiva (que necessitam demonstrar tais requisitos). A 

detração será devidamente efetivada em sede de execução penal.Da 

substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de 

direitos e do SursiTratando-se de delito cometido mediante violência contra 

a pessoa, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por 

restritiva de direitos, nos termos do que determina o artigo 44, inciso I, do 

Código Penal.Inaplicável, da mesma forma, a suspensão condicional da 

pena, eis que ausentes os requisitos dispostos no artigo 77 do Código 

Penal, especialmente diante da quantidade de pena aplicada e da 

circunstância negativa.Da prisão preventiva e início imediato de 

cumprimento da penaÉ muito importante destacar que a regra segundo a 

qual o acusado que respondeu em liberdade poderá recorrer em liberdade, 

não é aplicável em relação aos crimes dolosos contra a vida. Isso porque 

nas ações penais que não se relacionem com os crimes dolosos contra a 

vida, a instância ad quem possui competência plena para modificar a 

decisão, inclusive para absolver o réu. Ou seja, não se pode levar ao 

cárcere um indivíduo sem que esteja devidamente comprovada a sua 

culpabilidade. Em suma, a sentença penal condenatória poderá ser 

amplamente revista pelo Egrégio Tribunal de Justiça. Com isso, afasta-se a 

eficácia imediata da sentença penal, destacando-se que o recurso de 

apelação criminal será, em regra, recebido no duplo efeito. A incidência do 

princípio da presunção de inocência é plena. Já a sentença condenatória 

amparada em decisão do Conselho de Sentença não poderá ser 

reanalisada com a mesma plenitude pelas instâncias superiores. Não há 

direitos fundamentais absolutos, de modo que será necessário conformar 

a presunção da inocência com a soberania dos veredictos. Ao manejar 

recurso contra a sentença penal condenatória em caso de júri, o 

recorrente não pode discutir com mesmo grau de cognição a culpabilidade 

do agente. Isso porque tal análise compete exclusivamente ao Conselho 

de Sentença.Com essas digressões, observa-se que o tratamento jurídico 

conferido ao réu não pode ser o mesmo sob pena de violação ao princípio 

da isonomia e proporcionalidade. A sentença condenatória de um juiz 

singular, em regra, não possui efeito imediato, sendo passível de correção 

através de apelação criminal manejada de forma livre e o âmbito de 

cognição do Tribunal de Justiça é amplo, tanto na análise vertical como 

horizontal. Já a sentença do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri 

somente é passível de reforma mediante interposição de recurso 

vinculado (CPP, art. 593), além de não ser passível de reforma para 

absolvição do réu. Logo, a presunção de inocência se opera em escalas 

distintas entre os diversos Juízos criminais. Ressalta-se que em nosso 

ordenamento jurídico, os Egrégios Tribunais Superiores não reapreciam 

matéria de fato, de modo que o STF e o STJ não reanalisarão as 

circunstâncias do crime, tampouco o maior ou menor envolvimento do réu. 

Mesmo assim, crimes de natureza diversa, podem ensejar absolvição 

pelas instâncias extraordinárias, caso se reconheça, por exemplo, a 

incidência de excludente de tipicidade, como o princípio da insignificância. 

No caso de crimes dolosos contra a vida, surge a peculiaridade da 

limitação constitucional da reanálise do caso concreto pelas instâncias 

ordinárias e extraordinárias. Logo, pode-se observar que o art. 5º, LVII, da 

Constituição Federal ao exigir o trânsito em julgado para que se comprove 

a culpabilidade não está se referindo aos crimes dolosos contra a vida 

que são julgados por órgão distinto, a saber, o Conselho de Sentença. A 

limitação constitucional ao art. 5º, LVII está estatuído no art. 5º, XXXVIII, 

que dispõe: “é reconhecida a instituição do júri, com a organização que lhe 

der a lei, assegurados: a) a plenitude de defesa; b) o sigilo das votações; 

c) a soberania dos veredictos; Desta forma, a conjugação desses 

preceitos constitucionais permite extrair a conclusão que ora se chega. 

Interpretar que a Constituição Federal exigiria o trânsito em julgado para 

demonstrar a culpabilidade de réu em crime doloso contra a vida implicaria 

dizer que as instâncias extraordinárias poderiam absolver o réu. Isso, 

entretanto, não é possível. O máximo permitido é determinar que seja 

submetido a novo julgamento, o que demanda reanálise de prova. Tal 

premissa afasta a necessidade de trânsito em julgado apenas para os 

crimes dolosos contra a vida. Nos demais crimes julgados singularmente 

pelo magistrado de primeiro grau, segue-se a regra específica do art. 5º, 

LVII, da Constituição Federal. A doutrina constitucional contemporânea é 

quase uníssona em admitir que não existem direitos fundamentais 

absolutos, o que se verifica com o cotejo entre as normas constitucionais 

referidas. Assim, nada impede, ante a fundamentação supra, que o 

condenado inicie imediatamente o cumprimento de sua pena. Aguardar o 

trânsito em julgado, que poderá ocorrer apenas após alguns anos, seria 

permitir a punição futura de pessoa totalmente diversa daquela que 

praticou o delito. Volta-se a destacar, por força do princípio da soberania 

dos veredictos, a reanálise da matéria de mérito pelos Tribunais é limitada, 

diferentemente do que ocorre, por exemplo, com os crimes patrimoniais. 

Isso impõe tratamento jurídico distinto. Neste sentido, recente decisão do 

STF: Ementa: Direito Constitucional e Penal. Habeas Corpus. Duplo 

Homicídio, ambos qualificados. Condenação pelo Tribunal do Júri. 

Soberania dos veredictos. Início do cumprimento da pena. Possibilidade. 1. 

A Constituição Federal prevê a competência do Tribunal do Júri para o 

julgamento de crimes dolosos contra a vida (art. 5º, inciso XXXVIII, d). 

Prevê, ademais, a soberania dos veredictos (art. 5º, inciso XXXVIII, c), a 

significar que os tribunais não podem substituir a decisão proferida pelo 

júri popular. 2. Diante disso, não viola o princípio da presunção de 

inocência ou da não culpabilidade a execução da condenação pelo 

Tribunal do Júri, independentemente do julgamento da apelação ou de 

qualquer outro recurso. Essa decisão está em consonância com a lógica 

do precedente firmado em repercussão geral no ARE 964.246-RG, Rel. 

Min. Teori Zavascki, já que, também no caso de decisão do Júri, o Tribunal 

não poderá reapreciar os fatos e provas, na medida em que a 

responsabilidade penal do réu já foi assentada soberanamente pelo Júri. 3. 

Caso haja fortes indícios de nulidade ou de condenação manifestamente 

contrária à prova dos autos, hipóteses incomuns, o Tribunal poderá 

suspender a execução da decisão até o julgamento do recurso. 4. Habeas 

corpus não conhecido, ante a inadequação da via eleita. Não concessão 

da ordem de ofício. Tese de julgamento: “A prisão de réu condenado por 

decisão do Tribunal do Júri, ainda que sujeita a recurso, não viola o 

princípio constitucional da presunção de inocência ou nãoculpabilidade.” 

(HC 118770, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. 

ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 07/03/2017, PROCESSO 

ELETRÔNICO DJe-082 DIVULG 20-04-2017 PUBLIC 24-04-2017).Portanto, 

determino o imediato cumprimento da pena do réu, observado o regime 

aplicado, no caso o FECHADO. Nos termos da fundamentação supra, e 

considerando que estão presentes os requisitos da prisão preventiva, já 

que há prova do crime, com indício de autoria (art. 312, CPP), pena 

superior a 04 anos (art. 313, I, CPP), e violação à garantia da ordem 

pública, bem como para assegurar a aplicação da lei penal (art. 312, CPP), 

tendo em vista que o réu encontra-se em local incerto, mesmo intimado, no 

momento de sua soltura, que não poderia se ausentar desta Comarca por 

mais de 7 dias sem autorização, nego ao réu o direito de apelar em 

liberdade. EXPEÇA-SE MANDADO DE PRISÃO PARA IMEDIATO INÍCIO DO 

CUMPRIMENTO DA PENA.Das Custas e Despesas ProcessuaisCondeno o 

réu VIUDOMAR NICOLAU FERREIRA ao pagamento das custas e 

despesas processuais, na forma do artigo 804, do Código de Processo 

Penal.Do Valor Mínimo da IndenizaçãoConforme amplo entendimento 

jurisprudencial, é imprescindível que seja observado o contraditório e a 

ampla defesa sobre a extensão do valor da indenização, para isso 

existindo pedido expresso nos autos. Destarte, assim não ocorrendo, 

deixo de fixar valor mínimo para a indenização, ressalvado aos herdeiros 

da vítima a propositura de ação cível.Defensor NomeadoAmparada no 

artigo 22, do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, inexistindo 

Defensoria Pública instalada nesta Comarca, condeno o Estado de Mato 

Grosso ao pagamento dos honorários advocatícios do Dr. MARKO 

ADRIANO KREFTA (OAB/MT 22427/O), nomeado à Ref. 21, os quais fixo 

em 30 URH, ante sua atuação durante a primeira fase do procedimento 

especial bifásico e em plenário do Júri.Após o trânsito em julgado desta 

sentença e independentemente de nova determinação: a)Expeça-se Guia 

de Execução de Pena;b)Lance-se o nome do réu no rol dos culpados; 

c)Remetam-se os autos ao contador judicial para o cálculo das custas; 

d)Intime-se o sentenciado para pagamento das custas, no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de execuçãoe)Comunique-se o Distribuidor, o 

Instituto de Identificação de Mato Grosso, a Delegacia de origem e o Juízo 

Eleitoral;f)Destruam-se os objetos apreendidos;g)Promova-se a remessa 
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de eventual armamento apreendido COMANDO DO EXÉRCITO, para os 

devidos fins, visto que sua manutenção não é mais 

justificada;h)Procedam-se às anotações e comunicações necessárias, 

devendo ser observado, no que for aplicável, o contido na CNGC.i)Dou a 

presente por publicada e os presentes por intimados. 

Registre-se.Cumpram-se, no que for aplicável, as disposições da 

CNGC.Sessão do Tribunal do Júri de Aripuanã, 06 de novembro de 

2018.Daiane Marilyn VazJuíza de Direito Presidente do Tribunal do Júri

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, VANDERLEI LIZI DE 

OLIVEIRA, digitei.

Aripuanã, 29 de novembro de 2018

Analice Kohler de Almeida Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 54064 Nr: 713-34.2014.811.0088

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNILSON MAXIR PACHECO, PEDRO 

GONÇALVES VIANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ASTILHO DEMETRIO URBIETA 

- OAB:7.717-b, ELISANGELA MAXIR PACHECO CEOLIN - OAB:23207/O

 Diante do exposto, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE dos réus 

EDENILSON MAXIR PACHECO E PEDRO GONÇALVES VIANA, da 

imputação constante no artigo 12 da Lei n° 10.826/2003, com fulcro no art. 

107, inciso IV, c/c o art. 109, inciso IV, c/c art. 115, todos do Código 

Penal.Sem custas processuais.Inexistindo defensoria pública nesta 

Comarca e considerando os termos do Ofício 008/2017/AV/DPG/DP-MT, 

bem como a condição financeira do acusado Pedro Gonçalves Viana, este 

Juízo nomeou advogados para patrocinarem sua defesa.Embora tenha o 

advogado a obrigação de prestar assistência aos pobres, ônus que lhe é 

imposto pelas próprias normas éticas de seu Estatuto, não se pode negar 

que quando o profissional presta serviço como defensor dativo, por força 

de designação judicial, tem o direito a receber do Estado a justa 

remuneração pelo efetivo exercício do mister, não se podendo admitir o 

trabalho em favor do Estado, que por força de preceito constitucional, tem 

a obrigação precípua de prestar assistência judiciária aos necessitados. 

Assim sendo, arbitro os honorários ao defensor dativo nomeado para 

defender o acusado, Dr. Andrey Philipe Kerber, em 04 (quatro) URH e ao 

Dr. Astilho Demétrio Urbieta, em 06 (seis) URH, que deverão ser 

custeados pelo Estado de Mato Grosso, mediante expedição de certidão 

para cobrança a ser requerida pelos interessados. Anote-se no relatório 

de acordo com o Provimento n° 09/2007 da CGJ e capítulo I, Sessão 12, da 

CNGC, feitas as comunicações semestrais devidas. Sirva-se a presente 

como certidão para cobrança de honorários (devidamente 

selada).”Solicite-se a devolução de eventual carta precatória expedida, 

independente de cumprimento.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Oportunamente, arquive-se.Procedam-se às comunicações de praxe e ao 

contido na CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 53362 Nr: 15-28.2014.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE VIGARIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOACIR PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:14462-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a anulação da sentença, designo audiência de instrução 

para o dia 26 de março de 2019, às 16h00min.

Concedo o prazo de 15 (quinze) dias para que as partes apresentem o rol 

de testemunhas.

Intime-se, com as advertências legais.

Cumpra-se.

Comarca de Brasnorte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 21693 Nr: 977-25.2008.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BARTOLOMEU FILHO, OSMAR DE BRITO 

SILVA, VALDIR DE ALMEIDA SOUZA, CHARLES MOREIRA BRANDÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO ROIKA 

JUNIOR - OAB:6178, LUCAS MOREIRA MILHOMEM - OAB:21907/O

 Vistos etc.

À fl. 321 dos autos, Charles Moreira Brandão formulou manifestação 

requerendo a nulidade do procedimento a partir da sua citação, em razão 

da decretação da revelia.

Para isso, sustenta que não compareceu no ato processual porque estava 

cumprindo pena na Penitenciária Central do Estado.

Ouvido o representante do Parquet, o Promotor de Justiça manifestou-se 

pelo indeferimento do aludido pedido (fls. 326/327).

Vieram os autos conclusos.

Fundamento. Decido.

 Extraio dos autos que Charles foi devidamente citado e apresentou 

resposta à acusação, bem como teve defesa técnica garantida através de 

patrono durante à fase processual.

Outrossim, apenas analisando a data da certidão 20.08.2012 e o dia que 

Charles deu entrada na Penitenciária 24.09.2013, verifica-se que não 

assiste razão o mencionado pleito da defesa.

Isso posto, em consonância à manifestação ministerial de fls. 326/327, 

INDEFIRO o pedido formulado pela defesa à fl. 321 dos autos.

Lado outro, dê-se vista do feito à DEFESA no prazo legal de 05 (cinco) 

dias, para apresentação das alegações finais (escritas), o que deverá ser 

certificado e, em seguida, voltem-me os autos conclusos para ulteriores 

deliberações.

 Intimem-se.

Às providências.

Cumpra-se, expedindo, acaso necessário, o adequado e servindo a cópia 

deste despacho como mandado/carta/carta precatória/notificação/ofício.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 50978 Nr: 512-74.2012.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON DIAS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NINIVI ZILIENE PEREIRA 

CARNEIRO ! - OAB:18.815-A

 Vistos etc.,

 Em atenção à manifestação ministerial retro, DETERMINO que se proceda 

a intimação do reeducando para que esse comprove o cumprimento 

integral da obrigação assumida à fl. 49 ou justifique o motivo do eventual 

descumprimento, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Às providências.

Cumpra-se expedindo o adequado e servindo a cópia deste despacho 

como mandado/carta precatória/carta.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 21655 Nr: 935-73.2008.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEOVANIL FERREIRA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: George Barreto Filho - OAB:

 Vistos etc.

Apresentadas as alegações finais ministeriais (fls. 228/229), DETERMINO 
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a abertura de vista do feito à defesa, no prazo legal, para apresentação 

das alegações finais (escritas), o que deverá ser certificado e, em 

seguida, voltem-me os autos conclusos.

 Intime-se.

Às providências.

Cumpra-se, expedindo, acaso necessário, o adequado e servindo a cópia 

deste despacho como mandado/carta/carta precatória/notificação/ofício.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 25412 Nr: 198-65.2011.811.0100

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSMAR MARIUSSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE GERVÁSIO NOGUEIRA DE 

CASTILHO, NORMA NOGUEIRA DE CASTILHO, ARSENIO BENEDITO 

SARDY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio Valente - OAB:8.116-B, 

Pedro Gilmar Van Der Sand - OAB:4207/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandro Carlos Palazzo - 

OAB:OAB/MT 8.157, EDMILSON CIRO GONÇALVES PRATES - 

OAB:OAB/MT 5.745, JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - 

OAB:OAB/MT 11.269, THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - OAB:24296/O

 Diante do exposto, amparado no art. 146, § 1º do NCPC, DETERMINO:1) o 

DESENTRANHAMENTO do incidente de Exceção de Suspeição e seus 

documentos anexos, devendo ser realizada a DISTRIBUIÇÃO por 

dependência ao presente feito (código nº 25412) em autos apartados na 

forma física;2) o TRASLADO da presente decisão aos autos apensos ao 

processo de código nº 25412;3) a INTIMAÇÃO do excipiente da presente 

decisão via DJE; 4) a JUNTADA aos autos apartados da Exceção de 

Suspeição da Decisão da CGJ-MT no Termo de Correição nº 37/2018, bem 

como da tela do Sistema Apolo comprovando o Status de meta 02 dos 

autos de código 25412;5) a REMESSA dos autos da Exceção de 

Suspeição ao TJMT nos termos do NCPC, CNGC e RI do TJMT;6) enquanto 

não for declarado o efeito em que é recebido o incidente de suspeição ou 

acaso este for recebido com efeito suspensivo, os pedidos ou tutelas de 

urgência nos autos de código nº 25412 e seus apensos, serão 

ENCAMINHADOS ao meu Substituto Legal, nos termos do art. 146, § 3º do 

NCPC;CUMPRA-SE servindo a presente decisão como precatória/ofício.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 25502 Nr: 289-58.2011.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMERSON GERMANO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE RYODI NOGAMI - 

OAB:14926/O, Rafael Augusto de Brito - OAB:13.631, SELMA PINTO 

DE ARRUDA GUIMARÃES - OAB:MT / 3749

 Vistos etc.

 Ao tempo em que DEFIRO o pedido da defesa de fl. 540, concedo a essa 

o prazo de 15 (quinze) dias para que o advogado subscritor do referido 

pleito possa localizar o acusado.

 Intime-se.

Às providências.

Cumpra-se, expedindo, acaso necessário, o adequado e, servindo a cópia 

deste despacho como mandado/carta/carta precatória/ofício/notificação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 61358 Nr: 1360-22.2016.811.0100

 AÇÃO: Execução de Certidão de Crédito Judicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO FRANCISCO DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:OAB/MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a parte autora para promover o pagamento da diligência do oficial 

de justiça, conforme certificado à ref. 14, no prazo de 05 dias, sob pena 

de extinção do feito por abandono de causa.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 20604 Nr: 50-59.2008.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDINEI FERREIRA GUIMARÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIDAQUE LUIS NETO - 

OAB:3252, MANUEL EVARISTO SANTAREM GONZALES - OAB:186353

 Vistos etc.

Defiro parcialmente o pedido ministerial retro.

Intime-se a defesa constituída pelo acusado para que aquela apresente 

endereço preciso do denunciado ou se comprometa do seu 

comparecimento em Juízo a fim do acusado iniciar o cumprimento das 

medidas cautelares impostas (fl. 156), sob pena de decretação da prisão 

preventiva do investigado.

Às providências.

Cumpra-se, expedindo, acaso necessário, o adequado e servindo a cópia 

deste despacho como mandado/carta/carta precatória/notificação/ofício.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 18571 Nr: 669-57.2006.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVID TADEU PERIN, OSVALDO LUIZ PERIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON DO PRADO GUNTHEN 

- OAB:3976/MT

 Vistos etc.

 Osvaldo Luiz Perin foi condenado a uma pena de 02 (dois) anos de 

reclusão, sendo que na data da sentença aquele possuía 73 anos de 

idade, razão pela qual o prazo prescricional é reduzido pela metade (art. 

115 do CP) e, assim, no caso em apreço o prazo prescricional dar-se-á 

em 2 (dois) anos (art. 109, V, do CP).

Pois bem.

Prima facie, considerando o transcurso do prazo de 3 (três) anos e 9 

(nove) meses entre o recebimento da denúncia na data de 27.07.2006 e a 

sentença na data de 26.04.2010, observo a ocorrência da prescrição 

intercorrente.

Diante do exposto, com fundamento no artigo 107, IV, primeira figura, no 

artigo 109, inciso V e no art. 115 todos do Código Penal, JULGO EXTINTA 

A PUNIBILIDADE de Osvaldo Luiz Perin, pelo reconhecimento da 

prescrição intercorrente da pretensão executória estatal e, por derradeiro, 

determino ainda a extinção do presente feito.

Ciência ao representante do Ministério Público.

Após o transitado em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e as 

anotações de estilo.

P. R. I.

 Às providências.

Cumpra-se, expedindo o adequado e servindo a cópia desta decisão como 

o  n e c e s s á r i o  M A N D A D O / C A R T A / C A R T A 

PRECATÓRIA/OFÍCIO/NOTIFICAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 56698 Nr: 567-20.2015.811.0100

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DAS NEVES SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIREIRA ELDORADO IMPORTAÇÃO 

EXPORTAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO MÁRCIO MARQUES 

DE SALES - OAB:17167, ROBSON RONDON OURIVES - OAB:4998

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista a ausência de pagamento das custas e taxas judiciais por 
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parte do autor, em que pese ter sido intimado para tanto, conforme consta 

da certidão à ref. 30, DETERMINO a BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO E 

ARQUIVAMENTO DO FEITO com as cautelas de praxe.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 53519 Nr: 418-58.2014.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EWR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOACIR ORTEGA - 

OAB:7086/A

 Vistos etc.

Inicialmente, acolhendo o teor da cota ministerial de fl. 73, homologo a 

desistência da oitiva da vítima Marina Gomes de Souza.

Lado outro, DETERMINO a abertura de vistas do feito às partes no prazo 

legal e sucessivo de 05 (cinco) dias, primeiro ao representante do 

Ministério Público e, após à defesa, para apresentações das alegações 

finais (escritas), o que deverá ser certificado e, em seguida, voltem-me os 

autos conclusos para deliberações.

 Intimem-se.

Às providências.

Cumpra-se, expedindo, acaso necessário, o adequado e servindo a cópia 

deste despacho como mandado/carta/carta precatória/notificação/ofício.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 71309 Nr: 1569-20.2018.811.0100

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário com pedido liminar (art. 282 e ss do CPC)

->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: JOSIAS LUIZ MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniella Maia Dutra - 

OAB:18410/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista a ausência de pagamento das custas e taxas judiciais por 

parte do autor, em que pese ter sido intimado para tanto, conforme consta 

da certidão à ref. 08, DETERMINO a BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO E 

ARQUIVAMENTO DO FEITO com as cautelas de praxe.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53186 Nr: 120-66.2014.811.0100

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE ADOLPHO CORTESE, THUSNELDA IDA 

IOCKHECK CORTESE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR OSTETTI, MARCIA ROSANE FERREIRA 

COIMBRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS REZENDE JUNIOR - 

OAB:9059, DANIELE IZAURA S. CAVALLARI REZENDE - OAB:6057, 

JACKSON NICOLA MAIOLINO - OAB:17147/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANNE MARIA KUNST 

TALASKA - OAB:7987, Wellington Cardoso Ribeiro - OAB:11.991, 

WELLINGTON CARDOSO RIBEIRO - OAB:11991

 Certifico que, ante a apresentação de Recurso de Apelação pelo 

requerente tempestivamente, visando impulsionar o feito INTIMO os 

requeridos/apelados, na pessoa de seus advogados, para apresentar 

Contrarrazões ao Recurso de Apelação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64151 Nr: 575-26.2017.811.0100

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TECA FLORESTAL E AGROPECUÁRIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DO MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:128341

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº. 56/2007-CGJ, e 

tendo em vista que o Requerido apresentou contestação no prazo legal, 

impulsiono os autos à expedição de matéria para imprensa, a fim de que 

intime-se a parte autora para que impugne a Contestação no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 59296 Nr: 294-07.2016.811.0100

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANTANDER SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BIG CENTER SUPERMERCADO LTDA - EPP, 

JOSE AURO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:153.447-SP, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12.411-A/MT, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante a certidão do Oficial de Justiça acostada a ref. 35, e visando o 

devido impulsionamento dos autos intimo a parte requerente a se 

manifestar no prazo de 05 dias.

Comarca de Campinápolis

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 35803 Nr: 61-77.2016.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VLR, LCT, DCT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 

16122-A/MT, RAFAEL PEREIRA LOPES - OAB:16038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAN GONÇALVES LINO 

DE OLIVEIRA - OAB:20511/O

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação Declaratória de Reconhecimento de União Estável, post 

mortem, proposta por GELZA CARVALHO LEAL em face de VALDIVINO 

SOBREINHO TOBIAS.

 Às fls. 41, em audiência de conciliação, a autora requereu a remessa do 

feito à Comarca de Goiânia/GO, visto ser seu atual domicílio.

 Assim, foram os autos remetidos à Comarca de Goiânia/GO (fls. 49), onde 

foram digitalizados e, depois, devolvidos a este Juízo, conforme fls. 50/51.

 Posto isso, vez que este foro não é mais o competente para processar e 

julgar a presente lide, ARQUIVE-SE com as devidas baixas.

 Às providencias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 37599 Nr: 168-87.2017.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO BELMIRO LEMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IANDRA SANTOS MORAIS - 

OAB:16051/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Decisão->Determinação

Cuida-se de Ação Previdenciária de Conversão de Auxílio-Doença em 

Aposentadoria por Invalidez com Pedido de Tutela, proposta por PEDRO 

BELMIRO LEMES em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 
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INSS.

Ante a recusa do perito médico anteriormente nomeado (fls. 80/81), 

nomeio a Dra. EDAYANE FRANCO DA SILVA, médica, CRM 9804, lotada 

na rede pública deste município, com fulcro no art. 156, §5º do Código de 

Processo Civil, a qual deverá cumprir o encargo que lhe foi cometido 

independentemente de termo de compromisso.

 Fica desde já arbitrado para pagamento dos honorários periciais o valor 

de R$ 234,80 (duzentos e trinta e quatro reais e oitenta centavos), limite 

máximo da Tabela II, do Anexo I, da Resolução 558, de 22 de maio de 

2007, do Conselho da Justiça Federal.

Os quesitos já foram apresentados pelas partes (fls. 67/67v e 76/77).

Agendada a data da perícia, cientifiquem-se as partes da data, horário e 

local, devendo a parte autora comparecer munida de seus documentos 

pessoais e exames médicos, laudos e outros que repute importantes ao 

esclarecimento do(a) perito(a).

Realizada a perícia, concedo o prazo de 20 (vinte) dias para a 

apresentação do laudo.

Com a apresentação do laudo, intimem-se as partes para, no prazo de 10 

(dez) dias, se manifestarem.

Após, voltem-me para deliberar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 41986 Nr: 598-05.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIA RO'OUTSU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.Decisão->DeterminaçãoTrata-se de Ação Declaratória de 

Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c Repetição de indébito c/c 

Indenização por Dano Moral.Aduz a parte autora, em síntese, que é 

aposentada e ao verificar a situação de seu benefício, constatou 

descontos referentes a empréstimo por ela não solicitado.Destarte, ajuizou 

a presente ação, em face da parte requerida, buscando a anulabilidade do 

negócio jurídico, bem como a repetição do indébito, compensação e 

indenização pelos danos morais.Juntou os documentos às fls. 33/37 e 

42/46-v.É o breve relato dos fatos. DECIDO.- (...)- DA INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA –Inverto o ônus da prova em favor do Autor, tendo em 

vista a hipossuficiência técnica e informacional, nos termos do art.6°, VIII, 

do Código de Defesa do Consumidor, até porquanto se trata de pessoa 

não alfabetizada e residente em aldeia.- DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

- Considerando que a parte autora manifestou o desinteresse na audiência 

de conciliação e verificando o número elevado de demandas com causa 

de pedir semelhantes, com fulcro nos princípios da celeridade e 

efetividade da tutela jurisdicional, determino: Cite-se o requerido acerca do 

teor da inicial para apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de revelia. Caso o requerido tenha interesse na audiência de 

conciliação, deverá se manifestar no prazo de 10 (dez) dias da citação, 

neste caso os autos deverão voltar conclusos e o prazo para a 

contestação passará a fluir nos moldes do art. 335, I, do CPC.Apresentada 

a contestação ou expirado o prazo, certifique-se e, em seguida, intime-se 

o autor para impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias.Dê-se ciência ao 

Ministério Público, na forma do art. 139, X do CPC.Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.À secretaria, para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 37068 Nr: 690-51.2016.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALTUIR VALADÃO CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMIKO ENDO - OAB:321406

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Ante a certificação sobre a interposição de agravo, fls. 55, e o petitório de 

fls. 57, informando que por equívoco o agravo pode não ter sido 

protocolizado, devido a erro material.

 INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar as 

custas iniciais, sob pena de extinção do feito, nos termos do art. 485, I, do 

CPC.

 Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 37830 Nr: 348-06.2017.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: STURNINO HÖDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Cumpra-se sentença de fls. 98/103.

Às providencias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 42004 Nr: 616-26.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODETE RO'OWA RAIRATÉ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO VOTORANTIM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: luiz rodrigues wambier - 

OAB:14469A

 Vistos.

Decisão->Determinação.

Compulsando os autos, verifico que o feito já fora sentenciado 

(fls.64/64-v), oportunidade em que fora extinto com resolução do mérito 

após homologação do acordo firmado entre as partes.

No entanto, ainda não fora certificado o trânsito em julgado da aludida 

sentença.

Desta feita, certifique o trânsito em julgado da sentença de fls. 64/64-v.

Após, arquive-se, com as baixas necessárias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

À secretaria, para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 37855 Nr: 369-79.2017.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUIM NEVES DE QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEY RICARDO FEITOSA DE 

PAULA - OAB:17078/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Decisão->Determinação.

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por JOAQUIM NEVES DE 

QUEIROZ em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.

 Intime-se o requerido, na pessoa de seu representante legal, por carga, 

remessa ou meio eletrônico, para, querendo, apresentar impugnação à 

execução, nos próprios autos, no prazo de 30 (trinta dias), ou concordar 

com o cálculo apresentado pelo exequente, na forma do artigo 535 do 

Código de Processo Civil.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

À secretaria, para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 32212 Nr: 1953-26.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSALI CAMILO DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CAMPINÁPOLIS-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MISAEL LUIZ INÁCIO - 

OAB:12.227

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALLACE RIBEIRO BRAGA - 

OAB:5887-B

 Vistos.

Decisão->Determinação.

INDEFIRO os requerimentos de fls. 165/167, uma vez que a matéria já fora 

analisada nas decisões de fls. 149/154 e 164, ocorrendo o fenômeno da 

preclusão.

A jurisprudência sobre o tema é no seguinte sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

AÇÃO MONITÓRIA. JUSTIÇA GRATUITA. QUESTÃO JÁ APRECIADA EM 

JULGADO ANTERIOR. PRECLUSÃO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. É 

vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a 

cujo respeito se operou a preclusão. (art. 507 do NCPC). A pretensão da 

agravante está abarcada pela preclusão, uma vez que a questão atinente 

à concessão da gratuidade judiciária já restou apreciada em julgamento 

anterior. Agravo de Instrumento inadmissível, em decorrência da 

preclusão. RECURSO NÃO CONHECIDO, por decisão monocrática. 

(Agravo de Instrumento Nº 70079387346, Décima Oitava Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Nelson José Gonzaga, Julgado em 

24/10/2018).

(TJ-RS - AI: 70079387346 RS, Relator: Nelson José Gonzaga, Data de 

Julgamento: 24/10/2018, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 

Diário da Justiça do dia 29/10/2018) Negritei

Desta feita, proceda-se de acordo com o determinado às fls. 164.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 32193 Nr: 1934-20.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE ARAÚJO MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CAMPINÁPOLIS-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MISAEL LUIZ INÁCIO - 

OAB:12.227

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALLACE RIBEIRO BRAGA - 

OAB:5887-B

 Vistos.

Decisão->Determinação.

Intimem-se as partes para apresentação de pareceres ou documentos 

elucidativos, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 510, do CPC).

Transcorrido o prazo, façam-me os autos conclusos para deliberar acerca 

de julgamento de plano ou nomeação de perito, nos moldes do artigo 

supramencionado.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 32187 Nr: 1928-13.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON GONÇALVES DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CAMPINÁPOLIS-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MISAEL LUIZ INÁCIO - 

OAB:12.227

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALLACE RIBEIRO BRAGA - 

OAB:5887-B

 Vistos.

Decisão->Determinação.

Intimem-se as partes para apresentação de pareceres ou documentos 

elucidativos, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 510, do CPC).

Transcorrido o prazo, façam-me os autos conclusos para deliberar acerca 

de julgamento de plano ou nomeação de perito, nos moldes do artigo 

supramencionado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 32185 Nr: 1926-43.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATO REGIO GONÇALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CAMPINÁPOLIS-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MISAEL LUIZ INÁCIO - 

OAB:12.227

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALLACE RIBEIRO BRAGA - 

OAB:5887-B

 Vistos.

Decisão->Determinação.

A causa reclama a nomeação de perito contábil para que proceda a 

minucioso estudo, conforme solicitado pela parte autora. Assim, nos 

termos do art. 465 do Código de Processo Civil, nomeio como perito da 

causa o contador JORGE BLADEMIR DE SOUZA, da Comarca de Barra do 

Garças/MT, telefone: (66) 3401-6145 e e-mail: blademir@hotmail.com.

Intimem-se as partes para manifestarem-se, no prazo de 15 (quinze) dias, 

nos termos do art. 465, §1º.

Após, intime-se o perito para que tome ciência de sua nomeação, bem 

como para, no prazo de 05 (cinco) dias – CPC, art. 465, §2º, I a III, 

apresentar a estimativa de seus honorários, currículo e contatos 

profissionais, devendo o mandado de intimação ser instruído com cópia 

dos quesitos.

Em seguida, intimem-se as partes para, no prazo de 05 (cinco), se 

manifestarem sobre a proposta dos honorários.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

À secretaria, para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 32175 Nr: 1915-14.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUCLIDES ALMEIDA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CAMPINÁPOLIS-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IANDRA SANTOS MORAIS - 

OAB:16051/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALLACE RIBEIRO BRAGA - 

OAB:5887-B

 Vistos.

Decisão->Determinação.

Intimem-se as partes para apresentação de pareceres ou documentos 

elucidativos, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 510, do CPC).

Transcorrido o prazo, façam-me os autos conclusos para deliberar acerca 

de julgamento de plano ou nomeação de perito, nos moldes do artigo 

supramencionado.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 32171 Nr: 1911-74.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WELITON FIRMINIO DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O ESTADO DE MATO GROSSO-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MISAEL LUIZ INÁCIO - 

OAB:12.227

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Decisão->Determinação.

Intimem-se as partes para apresentação de pareceres ou documentos 

elucidativos, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 510, do CPC).

Transcorrido o prazo, façam-me os autos conclusos para deliberar acerca 

de julgamento de plano ou nomeação de perito, nos moldes do artigo 

supramencionado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 32159 Nr: 1900-45.2013.811.0110

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHIRLEY HILARIO DOS SANTOS MOTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CAMPINÁPOLIS-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MISAEL LUIZ INÁCIO - 

OAB:12.227

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALLACE RIBEIRO BRAGA - 

OAB:5887-B

 Vistos.

Decisão->Determinação.

A causa reclama a nomeação de perito contábil para que proceda a 

minucioso estudo, conforme solicitado pela parte autora. Assim, nos 

termos do art. 465 do Código de Processo Civil, nomeio como perito da 

causa o contador JORGE BLADEMIR DE SOUZA, da Comarca de Barra do 

Garças/MT, telefone: (66) 3401-6145 e e-mail: blademir@hotmail.com.

Intimem-se as partes para manifestarem-se, no prazo de 15 (quinze) dias, 

nos termos do art. 465, §1º.

Após, intime-se o perito para que tome ciência de sua nomeação, bem 

como para, no prazo de 05 (cinco) dias – CPC, art. 465, §2º, I a III, 

apresentar a estimativa de seus honorários, currículo e contatos 

profissionais, devendo o mandado de intimação ser instruído com cópia 

dos quesitos.

Em seguida, intimem-se as partes para, no prazo de 05 (cinco), se 

manifestarem sobre a proposta dos honorários.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

À secretaria, para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 32092 Nr: 1836-35.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO MENDES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CAMPINÁPOLIS-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MISAEL LUIZ INÁCIO - 

OAB:12.227

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALLACE RIBEIRO BRAGA - 

OAB:5887-B

 Vistos.

Decisão->Determinação.

Intimem-se as partes para apresentação de pareceres ou documentos 

elucidativos, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 510, do CPC).

Transcorrido o prazo, façam-me os autos conclusos para deliberar acerca 

de julgamento de plano ou nomeação de perito, nos moldes do artigo 

supramencionado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 32068 Nr: 1812-07.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ LUIZ SILVA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O ESTADO DE MATO GROSSO-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MISAEL LUIZ INÁCIO - 

OAB:12.227

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Decisão->Determinação.

A causa reclama a nomeação de perito contábil para que proceda a 

minucioso estudo, conforme solicitado pela parte autora. Assim, nos 

termos do art. 465 do Código de Processo Civil, nomeio como perito da 

causa o contador JORGE BLADEMIR DE SOUZA, da Comarca de Barra do 

Garças/MT, telefone: (66) 3401-6145 e e-mail: blademir@hotmail.com.

Intimem-se as partes para manifestarem-se, no prazo de 15 (quinze) dias, 

nos termos do art. 465, §1º.

Após, intime-se o perito para que tome ciência de sua nomeação, bem 

como para, no prazo de 05 (cinco) dias – CPC, art. 465, §2º, I a III, 

apresentar a estimativa de seus honorários, currículo e contatos 

profissionais, devendo o mandado de intimação ser instruído com cópia 

dos quesitos.

Em seguida, intimem-se as partes para, no prazo de 05 (cinco), se 

manifestarem sobre a proposta dos honorários.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

À secretaria, para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 42593 Nr: 947-08.2018.811.0110

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RRGDSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA 

MACEDO - OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária 

proposta por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA em 

desfavor de RENATO REGIO GONÇALVES SANTOS FILHO.

O autor pugna pela suspensão da demanda pelo prazo de 60 (sessenta) 

dias, em razão de tentativa de acordo, conforme fls. 23.

Verifica-se que da data do protocolo do pedido, 09/07/2018, até o 

presente, houve lapso temporal superior ao requestado.

 Desta feita, intime-se o requerente para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestar acerca da tentativa de acordo informada às fls. 23 ou 

providenciar a emenda determinada às fls. 21, sob pena de indeferimento 

da inicial, nos termos do art. 485, I, do CPC.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 40909 Nr: 1884-52.2017.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PATRICIA GOMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEY RICARDO FEITOSA DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS CAMATI PIZA 

PIMENTEL - OAB:/MT 23.503/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Sem prejuízo da análise de preliminares e prejudiciais de mérito na 

sentença, tendo por base o princípio da economia processual; intimem-se 

as partes para que se manifestem sobre o interesse de produção de 

demais provas, no prazo de 10 (dez) dias, devendo ser esclarecida a 

pertinência, ou no julgamento antecipado da lide.

 Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

À secretaria, para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 36281 Nr: 291-22.2016.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEMAR DE SOUZA SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MISAEL LUIZ INÁCIO - 

OAB:12.227

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Decisão->Homologação

Compulsando os autos, observo que o feito fora sentenciado com 

resolução do mérito (fls.171/173-v).

Após, a parte requerida apresentou planilha de cálculo dos valores 

devidos à parte autora (fls.176/178), bem como comprovante da 

implantação do benefício visado.

Neste cenário, a parte autora manifestou concordância (fls.181/182) com 

os cálculos de fls. 176-v/177 e requereu a homologação judicial dos 
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mesmos.

Neste diapasão, dessume-se que merece prosperar a pretensão do 

requerido, bem como a homologação dos cálculos por ele apresentados.

DISPOSITIVO

Desta forma, HOMOLOGO o cálculo apresentado pelo requerido às fls. 

176-v/177.

Intimem-se as partes quanto à homologação do cálculo.

Após, expeçam-se os ofícios requisitórios de Requisição de Pequeno 

valor, nos moldes do cálculo de folhas 176-v/177, observando-se os 

dados informados às fls. 181/182.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 31853 Nr: 1622-44.2013.811.0110

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: A JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WEDERCLEY PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MISAEL LUIZ INÁCIO - 

OAB:12.227

 Vistos.

Com Resolução do Mérito->Extinção da Punibilidade->Cumprimento da 

suspensão condicional do processo

Trata-se de denúncia oferecida em desfavor de WEDERCLEY PEREIRA 

DOS SANTOS, pela suposta prática dos delitos previstos nos artigos 306 

do CTB.

A denúncia foi recebida, fls. 46/46-v, o réu foi citado e apresentou 

resposta à acusação, fls. 58/64.

Foi realizada audiência, onde foi ofertado o benefício da suspensão 

condicional do processo ao acusado, tendo o réu aceitado as condições 

impostas, fls. 87/87-v.

 O Ministério Público requereu a extinção da punibilidade do denunciado, 

em razão do cumprimento, mesmo que parcial, das condições da 

suspensão condicional do processo, fl. 112.

É o relato.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

A Lei 9.099/95 inovou no ordenamento processual, pois criou os juizados 

especiais, dando celeridade e informalidade às causas cíveis e os crimes 

de menor potencial ofensivo.

 Acrescentou ainda a possibilidade de o Ministério Público transacionar 

nos delitos com pena mínima igual ou inferior a um ano, condicionando a 

extinção da punibilidade ao cumprimento de imposições, sem se discutir o 

mérito da causa.

 No caso em testilha o acusado foi beneficiado com a suspensão 

condicional do processo e cumpriu parcialmente as condições impostas 

(fl.111/111-v).

Assim, deve ser extinta a punibilidade do denunciado, em razão do 

cumprimento das condições impostas em fls. 87/87-v, atento à 

manifestação Ministerial (fl.112).

DISPOSITIVO

Com fundamento no art. 89, §5°, da Lei 9.099/95, declaro por sentença 

extinta a punibilidade do acusado WEDERCLEY PEREIRA DOS SANTOS, 

em virtude do cumprimento das condições impostas na suspensão 

condicional do processo.

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas de praxe.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 34800 Nr: 435-30.2015.811.0110

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDESON B COSTA ME , ALDESON BARROS 

DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Decisão->Determinação

Trata-se de Execução de Título Extrajudicial promovida por BANCO 

BRADESCO S/A em face de ADELSON B COSTA ME, CNPJ 

13.498.094/0001-12; e da pessoa física corresponsável ADELSON 

BARROS DA COSTA, CPF n° 811.662.491-15, com escopo de se realizar o 

pagamento de dívida descrita na Cédula de Crédito Bancário Empréstimo.

 Considerando a recusa do advogado anteriormente nomeado (fls. 58), 

nomeio o causídico Dr. Willian Gonçalves Lino de Oliveira (OAB/MT – 

20511) como curador dos executados, devendo ser intimado para 

manifestar, sendo que, em caso de aceitação, deverá acompanhar o 

andamento dos autos e atender aos chamados processuais. Em momento 

oportuno serão fixados honorários advocatícios.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 42211 Nr: 751-38.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSON JESUS GONÇALVES FALEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSON JESUS GONÇALVES 

FALEIRO - OAB:5048

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

A determinação de fls. 87 deferiu a divisão das custas processuais em 05 

(cinco) parcelas mensais e sucessivas de R$ 400,00 (quatrocentos 

reais), conforme cálculo de fls. 90.

 Às fls. 88/89 o autor alega ter feito o recolhimento da primeira parcela, no 

entanto, o número processual e código ali descritos não condizem com o 

do presente encarte. Ainda, em consulta a Sistema Apolo, verifica-se que 

não se trata de processo cadastrado e vinculado a este juízo.

 Desta feita, intime-se o requerente para adimplir a primeira parcela, nos 

termos da decisão de fls. 87, ou comprovar que já o fez.

 Certifique-se a secretaria se o petitório de fls. 88/89 pertence a estes 

autos, caso negativo, desentranhe-se.

 Após, voltem-me os autos conclusos.

Intime-se. Cumpra-se

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 24240 Nr: 367-90.2009.811.0110

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITALINO BATISTA PEREIRA, LUIZABETE PEREIRA DE 

JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ HONÓRIO DA SILVA, EURIDICE DE 

MORAES GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS JORGE FERREIRA - 

OAB:8409-B, KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 16122-A/MT, MARIA 

AUXILIADORA VILELA SILVA - OAB:10020-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Decisão->Determinação.

Tendo em vista a inércia noticiada à folha 200; INTIMEM-SE os requerentes 

ITALINO BATISTA PEREIRA e LUIZABETE PEREIRA DE JESUS, 

pessoalmente, para se manifestarem conforme determinação de fl.198, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito sem resolução de 

mérito.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 22275 Nr: 1281-28.2007.811.0110

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JARCY MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSON MARTIN SPOHR - 

OAB:, KATIA ALESSANDRA FÁVERO ALVES - OAB:167929-SP, 
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MOACIR JESUS BARBOZA - OAB:105.089 /SP

 Visto.

 Com o retorno dos autos do Tribunal, percebe-se que não houve 

manifestação das partes, desta feita, dê-se seguimento à decisão de folha 

53, arquivando-se os autos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 21823 Nr: 832-70.2007.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GESIEL ROSA PIRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KEZIA ALVES DE PAULA BRAGA 

- OAB:10075-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Decisão->Determinação.

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por GESIEL ROSA PIRES 

em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.

 Intime-se o requerido, na pessoa de seu representante legal, por carga, 

remessa ou meio eletrônico, para, querendo, apresentar impugnação à 

execução, nos próprios autos, no prazo de 30 (trinta dias), ou concordar 

com o cálculo apresentado pelo exequente, na forma do artigo 535 do 

Código de Processo Civil.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

À secretaria, para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 42213 Nr: 753-08.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSON JESUS GONÇALVES FALEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSON JESUS GONÇALVES 

FALEIRO - OAB:5048

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Decisão->Determinação.

A decisão de fls. 66 deferiu a divisão das custas processuais em 05 

(cinco) parcelas mensais e sucessivas de R$ 206,02 (duzentos e seis 

reais e dois centavos), conforme cálculo de fls. 69.

 Às fls. 67/68 o autor alega ter feito o recolhimento da primeira parcela, no 

entanto, o número processual e código ali descritos não condizem com o 

do presente encarte. Ainda, em consulta a Sistema Apolo, verifica-se que 

não se trata de processo cadastrado e vinculado a esse juízo.

 Desta feita, intime-se o requerente para adimplir a primeira parcela, nos 

termos da decisão de fls. 66, ou comprovar que já o fez.

 Certifique-se a secretaria se o petitório de fls. 67/66 pertence a estes 

autos, em caso negativo, desentranhe-se.

 Após, voltem-me os autos conclusos.

Intime-se. Cumpra-se

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 38679 Nr: 912-82.2017.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO PEDRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Decisão->Determinação

Cuida-se de Ação Previdenciária para Concessão de Auxílio Doença e 

Conversão em Aposentadoria por Invalidez – Segurado 

Especial/Trabalhador Rural proposta por JOÃO PEDRO DA SILVA em 

desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

A natureza da demanda exige a realização de perícia médica, por isso, 

nomeio a Dra. EDAYANE FRANCO DA SILVA, médica, CRM 9804, lotada 

na rede pública deste município, com fulcro no art. 156, §5º do Código de 

Processo Civil, a qual deverá cumprir o encargo que lhe foi cometido 

independentemente de termo de compromisso.

 Fica desde já arbitrado para pagamento dos honorários periciais o valor 

de R$ 234,80 (duzentos e trinta e quatro reais e oitenta centavos), limite 

máximo da Tabela II, do Anexo I, da Resolução 558, de 22 de maio de 

2007, do Conselho da Justiça Federal.

Os quesitos já foram apresentados pelas partes (fls. 11v e 35/35v).

Agendada a data da perícia, cientifiquem-se as partes da data, horário e 

local, devendo a parte autora comparecer munida de seus documentos 

pessoais e exames médicos, laudos e outros que repute importantes ao 

esclarecimento do(a) perito(a).

Realizada a perícia, concedo o prazo de 20 (vinte) dias para a 

apresentação do laudo.

Com a apresentação do laudo, intimem-se as partes para, no prazo de 10 

(dez) dias, se manifestarem.

Após, voltem-me para deliberar.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 7808 Nr: 501-25.2006.811.0110

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSON JESUS GONÇALVES FALEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEONILDO FIORENTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSON JESUS GONÇALVES 

FALEIRO - OAB:5048

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIANARY CARVALHO BORGES 

- OAB:2.078

 Vistos.

Decisão->Suspensão

Trata-se de Cumprimento de Sentença em relação aos honorários 

advocatícios proposto por Celson J. G. Faleiro em face de Deonildo 

Fiorentin.

Não tendo sido apresentado bens do executado, determino a SUSPENSÃO 

DO PROCESSO pelo prazo de 01 (um) ano, durante o qual estará 

suspensa a prescrição, com fulcro no art. 921, §1°, do CPC.

Decorrido tal prazo sem a manifestação do exequente, voltará a correr a 

prescrição, conforme art. 921, §4°, do CPC.

Expirado o prazo referido, sem que sejam encontrados bens penhoráveis, 

deverão os autos ser arquivados, nos termos do art. 921, §2°, do CPC.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 15978 Nr: 249-22.2006.811.0110

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE CAMPINÁPOLIS-MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM MATIAS VALADÃO, PLANAN 

COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALLACE RIBEIRO BRAGA - 

OAB:5887-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELLY CARVALHO JÚNIOR - 

OAB:6.132/B, Ivo Marcelo Spinola - OAB:13731

 Vistos, etc.

Decisão->Determinação – Suspensão do Processo

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto pelo MUNICÍPIO DE 

CAMPINÁPOLIS/MT em face de JOAQUIM MATIAS VALADÃO e PLANAN 

COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

O exequente, às fls. 457, pugnou pelo arquivamento provisório dos autos, 

para poder localizar bens passíveis de penhora.

O presentante do Ministério Público, às fls. 458/459, requereu a penhora 

online de valores em nome do segundo executado, PLANAN COMERCIO E 

REPRESENTAÇÕES LTDA, visto que havia sido sido realizada pesquisa 

apenas em nome de JOAQUIM.
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 Às fls. 460, determinou-se a constrição online.

 Pois bem. Verifica-se que a tentativa de bloqueio via BACENJUD restou 

infrutífera, conforme fls. 461/462.

 Destarte, vejo que merece acolhimento o pedido de arquivamento 

provisório formulado pelo exequente às fls. 457, nos termos do art. 921, III, 

do CPC.

 DISPOSITIVO

Desta feita, não tendo sido encontrados bens dos executados, determino 

a SUSPENSÃO DO PROCESSO pelo prazo de 01 (um) ano, durante o qual 

estará suspensa a prescrição, com fulcro no art. 921, §1°, do CPC.

Decorrido tal prazo sem a manifestação do exequente, começará a correr 

o prazo da prescrição intercorrente, conforme art. 921, §4°, do CPC.

Expirado o prazo referido, sem que seja localizado o executado ou 

encontrados bens penhoráveis, deverão os autos ser arquivados, nos 

termos do art. 921, §2°, do CPC.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 31989 Nr: 1743-72.2013.811.0110

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCIELLY ANDRADE SOARES, CECÍLIO 

CARLOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:8.123-PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEY RICARDO FEITOSA DE 

PAULA - OAB:17078/O

 Vistos.

Decisão->Suspensão do Processo

Trata-se de Execução de Título Extrajudicial proposta pelo BANCO DO 

BRASIL S.A em desfavor de FRANCIELLY ANDRADE SOARES e CECÍLIO 

CARLOS SILVA.

Alega que os executados firmaram junto a exequente uma Cédula Rural 

Pignoratícia, registrada sob o nº 40/01463-0, no valor de R$ 35.802,00 

(tinta e cinco mil oitocentos e dois reais), que não fora adimplida na data 

aprazada.

Às fls. 117/118, requer a suspensão do processo até a data de 

27/12/2018, conforme determinado pelo art. 10 da Lei 13.340/2016.

Pois bem.

 Verifica-se que tal legislação versa sobre liquidação e renegociação de 

dívidas de crédito rural, sendo esta a redação do artigo acima invocado:

 Art. 10. Para os fins de que tratam os arts. 1o, 2o, 3o e 4o desta Lei, 

ficam suspensos a partir da publicação desta Lei até 27 de dezembro de 

2018: (Redação dada pela Lei nº 13.606, de 2018)

 I - o encaminhamento para cobrança judicial e as execuções e cobranças 

judiciais em curso, inclusive as conduzidas pela Procuradoria-Geral da 

Fazenda Nacional e pela Advocacia-Geral da União; (Redação dada pela 

Lei nº 13.606, de 2018)

II - o prazo de prescrição das dívidas.

Desta feita, em atenção à previsão legal mencionada, determino a 

suspensão do presente feito até a data de 27/12/2018.

 Transcorrido o prazo, cumpra-se, integralmente a determinação de fls. 

116.

Retifique-se a capa dos autos e o Sistema Apolo, para que conste como 

patrona do exequente a causídica LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS, 

OAB/MT 16691-A, nos termos do petitório de fls. 117/118.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 39198 Nr: 1200-30.2017.811.0110

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIME DIAS DA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEIDIANE DA SILVA XAVIER - 

OAB:/MT 23.641

 Vistos.

Decisão->Determinação.

Tendo em vista o pedido de fls. 73, bem como a nomeação da Dra. 

LEIDIANE DA SILVA XAVIER (OAB/MT n. 23641/O) para patrocinar o 

interesse do acusado, observa-se que no ato da nomeação, às fls. 58, 

não foram arbitrados os devidos honorários advocatícios.

Assim, fixo os honorários advocatícios no valor de 07 (sete) URH, nos 

termos da Tabela XIX da OAB/MT – Item 7.1, considerando que a causídica 

acompanhou o processo desde a apresentação de resposta à acusação 

até a audiência de instrução e julgamento, onde se homologou a 

suspensão condicional do processo, nos termos do art. 89 da Lei 9099/95; 

devendo ser custeado pelo Estado de Mato Grosso.

Dessa forma, o escrivão deverá lavrar a competente certidão da dívida em 

favor da advogada nomeada com fulcro no art. 4º do Provimento n. 

9/2007-CGJ, sessão 12, item 1.2.4.

Intime-se.

Expeça-se o necessário; após, arquivem-se os autos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 18829 Nr: 403-40.2006.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALTER RAMOS VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSON MARTIN SPOHR - OAB:, 

KATIA ALESSANDRA FÁVERO ALVES - OAB:167929-SP, MOACIR 

JESUS BARBOZA - OAB:105.089 /SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Decisão->Determinação

Defiro o requerimento de fls. 172/173.

Expeça-se o competente alvará de levantamento dos valores constantes 

em fls. 177, em favor da conta indica em fls. 172/173.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 39518 Nr: 1372-69.2017.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TANIA JOSE DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO CORREIA DOS PASSOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BATISTA DE FARIA - 

OAB:/GO 48315

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN CARLOS ALVES 

CAIXETA - OAB:20632 MT

 Vistos.

Sem prejuízo da análise de preliminares e prejudiciais de mérito na 

sentença, tendo por base o princípio da economia processual; intimem-se 

as partes para que se manifestem sobre o interesse de produção de 

demais provas, no prazo de 10 (dez) dias, devendo ser esclarecida a 

pertinência, ou no julgamento antecipado da lide.

 Ainda, proceda-se com a regularização do nome do requerido junto ao 

sistema Apolo e à capa dos autos.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

À secretaria, para providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 19911 Nr: 1-20.2002.811.0110

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE LEITE DE 

CAMPINÁPOLIS-MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSVALDO ANTONIO SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KEZIA ALVES DE PAULA BRAGA 

- OAB:10075-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO VILELA GIOMETTI - 

OAB:MT 10.911-T, KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES - OAB:9.641-B

 Vistos.

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto pela COOPERATIVA DOS 
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PRODUTORES DE LEITE DE CAMPINÁPOLIS/MT em desfavor de OSVALDO 

ANTONIO SIQUEIRA.

 Às fls. 426, a advogada do executado, em atenção ao determinado às fls. 

425, realiza a juntada do andamento do processo de compensação junto à 

PGE e requer prazo mínimo de 45 (quarenta e cinco) dias para conseguir 

contato com seu cliente, visto ser caminhoneiro.

 Pois bem.

 Da análise do comprovante de andamento do processo junto à PGE, 

acostado às fls. 426v, verifico não ser possível depreender sobre a sua 

real situação, pois os dados ali presentes são inconclusivos.

 Desta feita, intime-se a causídica para, no prazo de 10 (dez) dias, 

informar acerca da situação do referido processo.

 Noutra banda, quanto ao esclarecimento sobre o pagamento dos 

honorários, expirado o prazo mencionado pela parte deste o pedido 

(fl.426), intime-se o executado para, também no prazo de 10 (dez) dias, 

esclarecer os fatos.

Após, intime-se a parte exequente para requerer o que entender de 

direito.

Após, voltem-me os autos conclusos.

 Intime-se. Cumpra-se.

À secretaria, para providencias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 17116 Nr: 280-42.2006.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEMENTE FELIPE SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSON MARTIN SPOHR - OAB:, 

KATIA ALESSANDRA FÁVERO ALVES - OAB:167929-SP, MOACIR 

JESUS BARBOZA - OAB:105.089 /SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Aguarde-se o trânsito em julgado da decisão proferida nos autos em 

apenso (Código 27088). Em seguida, com os translado das cópias daquele 

feito, dê-se seguimento à decisão proferida.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 27606 Nr: 212-82.2012.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRIGOESTRELA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELTON FARIA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE HENRIQUE MATTAR - 

OAB:184114

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALLACE RIBEIRO BRAGA - 

OAB:5887-B

 Vistos.

Decisão->Determinação.

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposta por Frigoestrela S/A – Em 

Recuperação Judicial em face de Elton Faria de Souza, tendo em vista a 

certidão de trânsito em julgado de fls. 120.

Dessa forma, intime-se o requerido para pagar o débito no valor de R$ 

97.126,01 (noventa e sete mil cento e vinte e seis reais e um centavo), no 

prazo de 15 (quinze) dias, acrescido das custas processuais, se houver, 

consignando que em não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo 

aludido incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, bem 

como honorários advocatícios arbitrados no mesmo patamar; nos termos 

do art. 523, §1°, do CPC.

Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523, do CPC, sem o 

pagamento voluntário, inicia-se automaticamente o prazo de 15 (quinze) 

dias para que o requerido, independentemente de penhora ou nova 

intimação, apresente, impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, 

CPC).

Não oferecida impugnação no prazo a que alude o caput, do art. 525, do 

CPC, manifeste-se a parte requerente no prazo de 15 (quinze) dias, 

quanto ao seu interesse pelo prosseguimento do feito.

Retifique-se a Capa dos Autos e o Sistema Apolo, visto que se trata de 

cumprimento de sentença.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 16956 Nr: 274-35.2006.811.0110

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMARILDO LOURENCETTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSON JESUS GONÇALVES 

FALEIRO - OAB:5048

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte exequente para, em 05 dias, apresentar cálculo 

atualizado da dívida.

Em seguida, volte-me para análise do pedido de penhora via BacenJud, 

RenaJud e consulta InfoJud.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 13986 Nr: 708-24.2006.811.0110

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELIO CANDIDO FERNANDES, LUIZA CÂNDIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CAMPINÁPOLIS-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GECIONE DIAS ANDRADE - 

OAB:8.585 OAB/MT, JOÃO BATISTA VAZ DA SILVA - OAB:13.391, 

ROBSON OLIVEIRA PRESTES - OAB:20354/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Cumpra-se determinação de fls. 228.

Às providencias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 40613 Nr: 1749-40.2017.811.0110

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURICIO PEREIRA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IANDRA SANTOS MORAIS - 

OAB:16051/O/MT

 Visto.

Decisão->Determinação.

Trata-se de Ação Penal em que o MINISTÉRIO PÚBLICO ofereceu denúncia 

em face de MAURICIO PEREIRA DE LIMA, pela prática, em tese, do delito 

previsto nos artigos 147, caput do CP, com as implicações da Lei 

11.340/06.

Após o recebimento da denúncia na data de 06/03/2018 (fls.59/59-v), o 

denunciado apresentou resposta à acusação, consoante se vê às fls. 

71/83.

O Ministério Público pugnou pela designação de audiência de instrução e 

julgamento (fl.84).

E os autos vieram conclusos.

É o breve relato.

DECIDO.

Dispõe o artigo 397 do CPP, que o juiz deverá absolver sumariamente o 

acusado quando verificar:

 (I) a existência manifesta de causa excludente da ilicitude do fato;

 (II) a existência manifesta de causa excludente da culpabilidade do 

agente, salvo inimputabilidade;

 (III) que o fato narrado evidentemente não constitui crime; ou,

 (IV) extinta a punibilidade do agente.

Analisando os autos, entendo inexistirem quaisquer das situações 

evidenciadas no artigo acima referido, dessa forma, necessária maior 

dilação probatória sobre os fatos.

Assim, não havendo preliminares ou documentos novos juntados aptos a 

ensejar qualquer das situações previstas no art. 397 do CPP, determino o 

prosseguimento do feito, para tanto, designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 11 de FEVEREIRO de 2019, às 15h30min (horário de 
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Cuiabá/MT).

Intimem-se o acusado, seu (sua) patrono (a) e as testemunhas arroladas 

pela acusação e defesa, para comparecem à audiência supra designada 

e, em relação às testemunhas, advirta-as que o não comparecimento 

acarretará na condução coercitiva das faltantes.

 Anoto as testemunhas arroladas às fls. 4-v.

Em sendo o caso, depreque-se a oitiva das testemunhas que não residem 

nesta urbe, devendo ser observado o teor da Súmula 273 do STJ.

Notifique-se o Ministério Público.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 27088 Nr: 812-40.2011.811.0110

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEMENTE FELIPE SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREZZA ALVES MEDEIROS - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOACIR JESUS BARBOZA - 

OAB:105.089 /SP

 (...)síntese.Decido.Analisando detidamente os autos, verifico que apesar 

de determinado o arquivamento dos autos após o trânsito em julgado e o 

translado de cópia da sentença dos embargos aos autos principais, as 

RPVs foram expedidas nestes autos.Entretanto, contrariando a sentença 

prolatada, foi expedida RPV do valor principal, sem a devida observância 

ao teor da judicial. Isto, pois, a requisição de fl. 38/38-v no valor de R$ 

27.888,67 não condiz com o valor homologado pelo Juízo, qual seja: R$ 

17.572,89 (dezessete mil quinhentos e setenta e dois reais e oitenta e 

nove centavos).Desta forma, CHAMO O FEITO À ORDEM para determinar 

a expedição de nova RPV para pagamento do valor principal à parte 

autora, no valor regularmente homologado às fls.30/32, qual seja, R$ 

17.572,89 (dezessete mil quinhentos e setenta e dois reais e oitenta e 

nove centavos), com as devidas atualizações.Ainda, primando pela 

celeridade e organização processual, determino que tal expedição se dê 

nos autos principais (Cód. 17116), com o translado das cópias, para que a 

Secretaria proceda com o arquivamento dos presentes autos de 

embargos à execução.Cancele-se a RPV de fl.38/38-v, devolvendo-se 

eventual saldo remanescente ao executado.Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 19781 Nr: 15-45.2003.811.0110

 AÇÃO: Crimes de Responsabilidade dos Funcionários Públicos->Processo 

Especial do Código de Processo Penal->Processo Especial->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: A JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM MATIAS VALADÃO, JOSE DA CRUZ 

DOS SANTOS, FRANCISCO DAS CHAGAS BORGES SOARES, GILSON DE 

CAMPOS BRUNO, ANTONIO DE PAULO CAMARGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KEZIA ALVES DE PAULA 

BRAGA - OAB:10075-MT, NADSON JENERZERLAU SILVA SANTOS - 

OAB:11623-A, NILTON LUIS FERREIRA DA SILVA - OAB:4811-MT, 

Raquel Dreyer - OAB:8.413/MT

 Vistos.

Decisão->Determinação.

Observa-se dos autos que a defesa dos implicados JOSÉ DA CRUZ DOS 

SANTOS e FRANCISCO DAS CHAGAS BORGES SOARES foi feita pela 

Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso – Núcleo de Nova 

Xavantina, conforme se observa às fls. 335/336.

Neste norte, atento à inexistência de Núcleo da Defensoria Pública 

Estadual nesta Comarca, nomeio o advogado Dr. Yann Dieggo Souza 

Timotheo de Almeida OAB/MT - 12025, para patrocinar a defesa dos 

acusados JOSÉ DA CRUZ DOS SANTOS e FRANCISCO DAS CHAGAS 

BORGES SOARES, devendo ser intimado para manifestar, sendo que, em 

caso de aceitação, deverá no prazo de 5 (cinco)dias, apresentar 

memoriais finais escritos em defesa dos acusados acima mencionados.

Após, voltem-me os autos conclusos.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 25219 Nr: 242-88.2010.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDA RODRIGUES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO DE SOUZA - 

OAB:11283A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Decisão->Determinação

Certifique se já foram depositados os valores referentes ao Precatório 

solicitada às folhas 102.

Expeça-se o devido alvará de levantamento de valores constantes da RPV 

de fls. 101, conforme pugnado à folha 103.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

À secretaria, para providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 19913 Nr: 4-16.2003.811.0110

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE LEITE DE 

CAMPINÁPOLIS-MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSVALDO ANTONIO SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALLACE RIBEIRO BRAGA - 

OAB:5887-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KATRICE PEREIRA DA SILVA 

GOMES - OAB:9.641-B

 Vistos, etc.

Diante da juntada do demonstrativo de custas e taxas judiciais, às fls. 422.

Intime-se o embargado, nos termos da decisão de fls. 421, para 

comprovar o recolhimento das custas processuais.

 Às providencias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 25007 Nr: 23-75.2010.811.0110

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZABEL INÁCIO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO DE SOUZA - 

OAB:11283A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Decisão->Determinação.

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por IZABEL INÁCIO 

PEREIRA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.

 A parte autora requer a execução de sentença, desta forma, 

considerando que já tem título judicial nos autos (fls. 49/52), com 

supedâneo nos artigos 534 e 535, do Código de Processo Civil, recebo a 

referida petição, como Cumprimento de Sentença.

Intime-se o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, na pessoa de seu 

representante legal, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, 

querendo, apresentar impugnação à execução, nos próprios autos, no 

prazo de 30 (trinta dias), ou concordar com o cálculo apresentado pelo 

exequente, na forma do artigo 535 do Código de Processo Civil.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

À secretaria, para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 41525 Nr: 298-43.2018.811.0110

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEINE FARIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - MT

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103873/12/2018 Página 756 de 948



 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAN GONÇALVES LINO DE 

OLIVEIRA - OAB:20511/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Decisão->Determinação

Recebo os embargos, visto que tempestivos.

Nos termos do artigo 17 da LEF, cite-se a parte embargada para, 

querendo, apresentar impugnação aos embargos no prazo de 30 (trinta) 

dias.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

À secretaria, para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 31869 Nr: 18-34.2002.811.0110

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMDSP, AAFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASDPF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEY RICARDO FEITOSA DE 

PAULA - OAB:17078/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista a certidão de fl. 74, intime-se a parte exequente para, no 

prazo de 10 (dez) dias, requerer o que entender de direito; sob pena de 

suspensão dos feitos.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 14460 Nr: 716-98.2006.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JARCY MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSON MARTIN SPOHR - OAB:, 

KATIA ALESSANDRA FÁVERO ALVES - OAB:167929-SP, MOACIR 

JESUS BARBOZA - OAB:105.089 /SP, NEMIAS BATISTA PEREIRA - 

OAB:4.544-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Decisão->Determinação.

Expeça-se RPV em favor da parte autora para levantamento dos valores 

informados à fl. 208, observando-se o indicado às fls. 213/213-v.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 31852 Nr: 1621-59.2013.811.0110

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: A JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIANO DIAS LEAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bartira Bibiana Stefani - 

OAB:15194-A/MT

 Vistos.

Com Resolução do Mérito->Extinção da Punibilidade->Cumprimento da 

suspensão condicional do processo

Trata-se de denúncia oferecida em desfavor de MARCIANO DIAS LEAL, 

pela suposta prática dos delitos previstos nos artigos 306 c/c 298, III, 

ambos do CTB.

A denúncia foi recebida, fls. 49/50-v, o réu foi citado e apresentou 

resposta à acusação, fls. 74/79.

Foi realizada audiência, onde foi ofertado o benefício da suspensão 

condicional do processo ao acusado, tendo o réu aceitado as condições 

impostas, fls. 91/92.

 O Ministério Público requereu a extinção da punibilidade do denunciado, 

em razão do cumprimento integral das condições da suspensão 

condicional do processo, fl. 123.

É o relato.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

A Lei 9.099/95 inovou no ordenamento processual, pois criou os juizados 

especiais, dando celeridade e informalidade às causas cíveis e os crimes 

de menor potencial ofensivo.

 Acrescentou ainda a possibilidade de o Ministério Público transacionar 

nos delitos com pena mínima igual ou inferior a um ano, condicionando a 

extinção da punibilidade ao cumprimento de imposições, sem se discutir o 

mérito da causa.

 No caso em testilha o acusado foi beneficiado com a suspensão 

condicional do processo e cumpriu integralmente as condições impostas 

(fls.91/92).

Assim, deve ser extinta a punibilidade do denunciado, em razão do 

cumprimento das condições impostas em fls. 91/92, atento à manifestação 

Ministerial (fl.123).

DISPOSITIVO

Com fundamento no art. 89, §5°, da Lei 9.099/95, declaro por sentença 

extinta a punibilidade do acusado MARCIANO DIAS LEAL, em virtude do 

cumprimento das condições impostas na suspensão condicional do 

processo.

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas de praxe.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 32119 Nr: 1862-33.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SELMA FERREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CAMPINÁPOLIS-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MISAEL LUIZ INÁCIO - 

OAB:12.227

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALLACE RIBEIRO BRAGA - 

OAB:5887-B

 Vistos.

Decisão->Determinação.

Intimem-se as partes para apresentação de pareceres ou documentos 

elucidativos, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 510, do CPC).

Transcorrido o prazo, façam-me os autos conclusos para deliberar acerca 

de julgamento de plano ou nomeação de perito, nos moldes do artigo 

supramencionado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 32121 Nr: 1864-03.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDREIA MOREIRA DOS SANTOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CAMPINÁPOLIS-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MISAEL LUIZ INÁCIO - 

OAB:12.227

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALLACE RIBEIRO BRAGA - 

OAB:5887-B

 Vistos, etc.

Cumpra-se, integralmente, a determinação de fls. 257.

Intime-se o requerido, MUNICIPIO DE CAMPINÁPOLIS/MT, para apresentar 

parecer ou documento elucidativo, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Às providencias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 24076 Nr: 202-43.2009.811.0110

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TERESINHA RIBEIRO LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APOENA CAMERINO DE 

AZEVEDO - OAB:13314-B, ARNALDO DE SOUZA - OAB:11283A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos, etc.

Decisão->Determinação

Expeça-se o devido alvará de levantamento de valores constantes da RPV 

de fls. 126, conforme pugnado à folha 128.

Certifique-se se foi depositado o valor relativo ao Precatório solicitado à 

folha 127.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

À secretaria, para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 35926 Nr: 126-72.2016.811.0110

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINDOMAR RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLUCIA FERNANDES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEY RICARDO FEITOSA DE 

PAULA - OAB:17078/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Sentença->Com resolução do mérito->Homologação de Transação

Trata-se de Pedido de Homologação de Acordo proposto por MARLUCIA 

FERNANDES DOS SANTOS e LINDOMAR RODRIGUES DA SILVA, ambos 

qualificados nos autos.

Acordam os autores quanto a alteração da regulamentação da guarda, 

alimentos e direito de visita em favor da menor, filha de ambos, GEOVANA 

FERNADES DA SILVA (fls.32).

O feito já fora sentenciado anteriormente (fls.81/83), transitado em julgado 

(fl.84). No entanto, primando pela celeridade processual e em atenção ao 

melhor interesse da menor, possível a homologação de acordo, nos 

mesmos autos, alterando as condições anteriormente fixadas.

Instado à manifestação, o Ministério Público requereu a homologação do 

acordo aduzindo que estão preservados os interesses da menor (fls. 

90/90-v).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

Sabe-se que a composição é a melhor forma de solução dos conflitos, 

ademais, no caso concreto, não se vislumbra qualquer óbice à 

homologação do acordo.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso manifestou favorável ao 

teor do acordo exarado pelas partes (fl.90/90-v), e, ainda, os autores 

estão em consenso quanto à guarda, visitas e alimentos devidos à filha, 

razão pela qual a homologação das cláusulas constantes no acordo 

submetido à apreciação jurisdicional é medida de rigor.

DISPOSITIVO

ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 200 e art. 487, inciso III, alínea “b” do 

Código de Processo Civil, HOMOLOGO os termos do acordo de alimentos, 

guarda e visita em relação a menor GEOVANA FERNADES DA SILVA 

submetido à apreciação jurisdicional pelos autores às folhas 85/87, 

consecutivamente, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO.

Custas suspensas, nos termos do art. 98, §3°, do CPC.

Ciência ao Ministério Público.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

À secretaria, para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 40305 Nr: 1632-49.2017.811.0110

 AÇÃO: Tutela Cautelar Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIVINO CHARLES BENTO DA COSTA, MARCELO BENTO 

DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUANA CAROLINE SILVA RIOS - 

OAB:20743/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista o julgamento da decisão (fls.194-v/196) proferida no 

agravo de instrumento interposto pela parte requerida, que afastou a 

aplicação da multa, necessário o prosseguimento do feito.

Intime-se a parte requerente para, no prazo de 15 dias, querendo, 

impugnar a contestação de fls. 36/85, em observância á previsão do 

art.307, parágrafo único do CPC.

Escoado o prazo, certifique-se.

Após, volte-me para deliberar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 36819 Nr: 538-03.2016.811.0110

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIO CESAR DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEURI LUIZ PIGATTO FILHO - 

OAB:11974

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e da CNGC, impulsiono estes autos 

para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da parte autora 

para efetuar o pagamento de complemento da diligência do(a) oficial(a) de 

justiça no valor de R$ 26,00 (vinte e seis reais), referentes à diligência em 

endereço em Zona Rural, quantia esta que deverá ser recolhida através 

de guia disponibilizada junto ao 'site' do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, através de Serviços>Guias>Guia de Complementação de 

Diligência, apresentando cópia do comprovante de depósito nos autos em 

epígrafe, em 05 (cinco) dias a partir da presente intimação.

Campinápolis – MT, 29 de novembro de 2018.

Paulo Eduardo Mattos Diniz

Analista Judiciário

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000063-59.2018.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DARCI BAUER (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIEL HENRIQUE SOUSA SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPINÁPOLIS DECISÃO Processo: 

1000063-59.2018.8.11.0110. REQUERENTE: JOSE DARCI BAUER 

REQUERIDO: GABRIEL HENRIQUE SOUSA SANTOS Vistos. 

Decisão->Determinação. Trata-se de Cumprimento de Sentença 

(Id.15368337), no qual a parte exequente pleiteia o recebimento da quantia 

de R$ 2.309,26 (dois mil trezentos e nove reais e vinte e seis centavos). 

Intime-se o executado para pagar o débito no valor de R$ 2.309,26 (dois 

mil trezentos e nove reais e vinte e seis centavos) no prazo de 15 

(quinze) dias, acrescido das custas processuais, se houver, consignando 

que em não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo aludido incidirá 

multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito[1]. Consigne que, 

transcorrido o prazo previsto no art. 523 do CPC, sem o pagamento 

voluntário, inicia-se automaticamente o prazo de 15 (quinze) dias para que 

o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, CPC). Não 

oferecida impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 do CPC, 

manifeste-se a parte exequente, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao 

seu interesse pelo prosseguimento do feito. Intime-se. Cumpra-se. 

Campinápolis – MT, 30 de novembro de 2018. Ítalo Osvaldo Alves da Silva 

Juiz de Direito [1] ENUNCIADO 97 – A multa prevista no art. 523, § 1º, do 

CPC/2015 aplica-se aos Juizados Especiais Cíveis, ainda que o valor 

desta, somado ao da execução, ultrapasse o limite de alçada; a segunda 

parte do referido dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, indevidos 

honorários advocatícios de dez por cento (nova redação – XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG).

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000079-81.2016.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIR MARTINS ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUANA CAROLINE SILVA RIOS OAB - MT20743/O (ADVOGADO(A))

NEY RICARDO FEITOSA DE PAULA OAB - MT0017078A-O 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

MOTOROLA INDUSTRIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARMANDO SILVA BRETAS OAB - PR31997 (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE FONSECA DE MELLO OAB - SP222219 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPINÁPOLIS DECISÃO Processo: 

1000079-81.2016.8.11.0110. REQUERENTE: VALMIR MARTINS ROCHA 

REQUERIDO: GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS LTDA, MOTOROLA INDUSTRIA LTDA Vistos. Tendo 

em vista o cumprimento da obrigação informado nos Ids. 14139882, 

14139887 e 14139894, atento ao trânsito em julgado (Id. 16720123), 

expeça-se alvará de levantamento de valores, com a devida vinculação, 

em favor da parte autora. Anoto os dados bancários informados no Id. 

16693926. Após, nada mais sendo requerido, arquive-se com as baixas 

de estilo. Campinápolis – MT, 30 de novembro de 2018. Ítalo Osvaldo Alves 

da Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000025-81.2017.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

C T PEDRO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN GONCALVES LINO DE OLIVEIRA OAB - MT0020511A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPINÁPOLIS DECISÃO Processo: 

1000025-81.2017.8.11.0110. REQUERENTE: C T PEDRO - ME REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. 

Decisão->Determinação. Trata-se de Cumprimento de Sentença 

(Id.15311500), no qual a parte exequente pleiteia o recebimento da quantia 

de R$ 3.867,88 (três mil oitocentos e sessenta e sete reais e oitenta e oito 

centavos). Intime-se o executado para pagar o débito no valor de R$ 

3.867,88 (três mil oitocentos e sessenta e sete reais e oitenta e oito 

centavos) no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido das custas 

processuais, se houver, consignando que em não ocorrendo o pagamento 

voluntário no prazo aludido incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o 

valor do débito[1]. Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 

do CPC, sem o pagamento voluntário, inicia-se automaticamente o prazo de 

15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou 

nova intimação, apresente, impugnação ao cumprimento de sentença (art. 

525, CPC). Não oferecida impugnação no prazo a que alude o caput do art. 

525 do CPC, manifeste-se a parte exequente, no prazo de 15 (quinze) 

dias, quanto ao seu interesse pelo prosseguimento do feito. Intime-se. 

Cumpra-se. Campinápolis – MT, 30 de novembro de 2018. Ítalo Osvaldo 

Alves da Silva Juiz de Direito [1] ENUNCIADO 97 – A multa prevista no art. 

523, § 1º, do CPC/2015 aplica-se aos Juizados Especiais Cíveis, ainda que 

o valor desta, somado ao da execução, ultrapasse o limite de alçada; a 

segunda parte do referido dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, 

indevidos honorários advocatícios de dez por cento (nova redação – 

XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG).

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000039-31.2018.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

JESSE CANDINI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSE CANDINI OAB - MT0008036A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AFONSO CORREIA DE SOUSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPINÁPOLIS DECISÃO Processo: 

1000039-31.2018.8.11.0110. EXEQUENTE: JESSE CANDINI EXECUTADO: 

AFONSO CORREIA DE SOUSA Vistos. Decisão->Determinação. Trata-se 

de Cumprimento de Sentença (Id.15422335), no qual a parte exequente 

pleiteia o recebimento da quantia de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais). 

Intime-se o executado para pagar o débito no valor de R$ 1.200,00 (mil e 

duzentos reais) no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido das custas 

processuais, se houver, consignando que em não ocorrendo o pagamento 

voluntário no prazo aludido incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o 

valor do débito[1]. Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 

do CPC, sem o pagamento voluntário, inicia-se automaticamente o prazo de 

15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou 

nova intimação, apresente, impugnação ao cumprimento de sentença (art. 

525, CPC). Não oferecida impugnação no prazo a que alude o caput do art. 

525 do CPC, manifeste-se a parte exequente, no prazo de 15 (quinze) 

dias, quanto ao seu interesse pelo prosseguimento do feito. Intime-se. 

Cumpra-se. Campinápolis – MT, 30 de novembro de 2018. Ítalo Osvaldo 

Alves da Silva Juiz de Direito [1] ENUNCIADO 97 – A multa prevista no art. 

523, § 1º, do CPC/2015 aplica-se aos Juizados Especiais Cíveis, ainda que 

o valor desta, somado ao da execução, ultrapasse o limite de alçada; a 

segunda parte do referido dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, 

indevidos honorários advocatícios de dez por cento (nova redação – 

XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG).

Comarca de Cláudia

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 81074 Nr: 222-22.2013.811.0101

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LORDI ANTONIO DOBROWOLSKI, IZABETE 

BARANCELLI DOBROWOLSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE ANTONIO DOS SANTOS, ITAMAR DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIRANE BORTOLANZA GAIÃO - 

OAB:OAB/MT 13.753, LUIS CARLOS B. TEIXEIRA - OAB:OAB/MT 14077 

-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIR FERNANDO CESA - 

OAB:OAB/MT 17.596, DARI LEOBET JUNIOR - OAB:MT - 21.919, 

JIANCARLO LEOBET - OAB:10.718 OAB/MT, LEDOCIR ANHOLETO - 

OAB:7502-B/MT

 Vistos.

 1. Intime-se a parte requerida para se manifestar quanto aos embargos de 

declaração com efeitos infringentes apresentados pelos requerentes (fls. 

707/1008), no prazo de 05 (cinco) dias.

2. Após, voltem conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89038 Nr: 187-57.2016.811.0101

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DLRC, MARTA GOMES DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL LUCAS CAMARGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO VICENTE NUNES LEAL - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:19187/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, nesta data, foi encaminhada Carta Precatória com 

a finalidade de Citação à Comarca de Sinop/MT, via malote digital.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 83208 Nr: 503-41.2014.811.0101

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 
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de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MCBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RSJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO MACHADO - 

OAB:11701/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cleverson Leandro Ortega - 

OAB:43249 PR

 Ante o exposto, estando evidenciada a voluntariedade e inescusabilidade 

do inadimplemento do débito, cumprida a formalidade do art. 528 do CPC, 

rejeito a justificativa e determino que o Executado, no prazo de 05 (cinco) 

dias, efetue o pagamento do débito alimentar, sob pena de protesto e 

penhora.2. Homologo o cálculo apresentado pelo Ministério Público (fls. 

84/85).3. Após, intime-se o executado, para pagamento do débito, 

devendo consignar o valor do débito de fls. 84/85, no prazo de 05 (cinco) 

dias.4. Intimem-se e ciência ao Ministério Público.Cláudia, 30 de novembro 

de 2018.THATIANA DOS SANTOSJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 88692 Nr: 46-38.2016.811.0101

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Posto de Molas e Serviços Simon Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS CARLOS BERNARDINO 

TEIXEIRA - OAB:14077

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES com resolução 

do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

os presentes embargos para o fim de declarar a nulidade da citação por 

edital realizada nos autos principais.Isenta a parte Requerida das custas 

processuais.Condeno a parte embargada ao pagamento dos honorários 

advocatícios, arbitrados em 15% (quinze) por cento do valor atualizado da 

causa, nos termos do artigo 85 do CPC.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.Remeta-se cópia da presente decisão aos autos principais 

(código 48732).Após o trânsito em julgado, desapensem-se e arquivem-se 

os autos, com as baixas e anotações necessárias.Cláudia, 30 de 

novembro de 2018.THATIANA DOS SANTOSJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 53000 Nr: 981-88.2010.811.0101

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RANAKOSKI & RANAKOSKI LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO CÉSAR VIECELLI - 

OAB:MT 24154-O

 Ante o exposto, ACOLHO parcialmente a exceção de pré-executividade 

tão somente para o fim de declarar a impenhorabilidade dos valores 

bloqueados na conta poupança n. 1.0812.84345-8, de titularidade da 

Executada Elisangela Cristina Ranakoski.2. Considerando a 

impenhorabilidade prevista no art. 832 e 833, inciso X, ambos do CPC, 

determino a realização de desbloqueio da quantia de R$ 26.045,11, na 

conta poupança n. 1.0812.84345-8, agência 0100, da Cooperativa Sicredi 

Celeiro MT.Para tanto, expeça-se alvará de levantamento em favor da 

executada ELISANGELA CRISTINA RANAKOSKI, no prazo de 05 (cinco) 

dias.3. Cumpra-se o item “01” da decisão de fl. 38.4. Tendo em vista o 

parcelamento do débito informado pela Fazenda Pública, determino a 

suspensão do feito pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias, a contar desta 

data, nos termos do artigo 40 da LEF.5. Decorridos o prazo no item “4”, 

abra-se vista à Fazenda Pública para se manifestar no prazo de 30 (trinta) 

dias.6. Diligências necessárias.Cláudia, 30 de novembro de 

2018.THATIANA DOS SANTOSJuíza De Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 107127 Nr: 3342-97.2018.811.0101

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHARLES DA SILVA ARAUJO, ANDERSON 

ANTÔNIO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ/MT, 

impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora para 

que providencie o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, para 

cumprimento do Ato Deprecado, devendo para tanto efetuar o 

recolhimento de Guia de Diligência junto ao sitio do TJ/MT (emissão de 

Guias Online), no valor de R$ 20,00 (vinte reais), correspondente ao 

zoneamento "Cláudia - Centro", bem como encaminhar a Guia e o 

comprovante de pagamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 83759 Nr: 918-24.2014.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PNEUS VIA NOBRE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Claudia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LISA FABIANA BARROS 

FERREIRA - OAB:OAB/GO 16.883

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNA TEIXEIRA HOSHINO - 

OAB:MT-20290/0, ELTON DIOGO VIECELLI - OAB:22370/O

 Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo 

Civil, para o fim de CONDENAR a parte Requerida ao pagamento do 

montante de R$ 62.530,00 (sessenta e dois mil quinhentos e trinta reais), 

com juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de 

poupança desde a citação (14.10.2015) e correção monetária, desde a 

data de emissão de cada nota fiscal (nº 2598 (fl. 18), 2597 (fl. 22), 2596 

(fl. 26) e 2742 (fl. 29)), pelo índice do IPCA-E.Isento de custas a parte 

Requerida (art. 460 da CNGC).Condeno a parte Requerida ao pagamento 

de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor atualizado da 

condenação (art. 85, §3º, inciso I, do CPC).P.R.I.Certificado o trânsito em 

julgado, proceda-se ao arquivamento dos autos, com as baixas e 

anotações necessárias.Cláudia, 30 de novembro de 2018.THATIANA DOS 

SANTOSJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 80738 Nr: 1079-05.2012.811.0101

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO PHELLIPE ANTONIAZZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT 13994-A, ELLEN LAURA LEITE MUNGO - 

OAB:OAB-MT 10.604, MARIANE CARDOSO MACAREVICH - 

OAB:30264/RS, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:MT 

8.184-A, ROSÂNGELA DA ROSA CORRÊA - OAB:205961/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, julgo PROCEDENTE o pedido inicial, com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, 

confirmando-se definitivamente a liminar concedida aos autos às fls. 29, 

consolidando-se a posse do veículo objeto da presente lide em mãos do 

credor fiduciário e autorizando o autor a vender o veículo a terceiros, com 

devolução de eventual saldo à parte Requerida, nos termos do artigo 2º do 

Decreto-lei n. 911/69.Em razão da sucumbência, condeno a parte 

Requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como 

os honorários advocatícios da parte adversa, os quais arbitro, em 10% 

(dez por cento) do valor atualizado dado à causa, nos termos do artigo 85, 

§ 8º do Código de Processo Civil.Saliento que as custas processuais já 

foram recolhidas pela parte autora. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.Oportunamente, arquivem-se.Cláudia, 30 de novembro de 

2018.THATIANA DOS SANTOSJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 90011 Nr: 627-53.2016.811.0101

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103873/12/2018 Página 760 de 948



Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VODS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELTON DIOGO VIECELLI - 

OAB:22370/O

 Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, para o 

efeito de ABSOLVER o acusado VALDECI OLIVEIRA DA SILVA como 

incurso na pena do artigo 147, do Código Penal com implicações da Lei nº 

11.340/2006 APENAS COM RELAÇÃO À VÍTIMA SUELI, nos termos do art. 

386, inciso II, do Código de Processo Penal. (...) O FEITO CONTINUARÁ 

APENAS COM RELAÇÃO AO DELITO DE AMEAÇA E LESÃO CORPORAL 

TENTADA EM FACE DA VÍTIMA CÍCERO.Dessa forma, o réu passa a fazer 

jus a suspensão condicional do processo. Assim, considerando que o 

Ministério Público já ofereceu a proposta em memoriais, designo audiência 

para oferecimento da proposta de suspensão condicional do processo 

para o dia 27 de fevereiro de 2019, às 13:45 horas.Intime-se o 

denunciado.Intime-se o advogado, via DJE. Ciência ao Ministério 

Público.Cláudia, 30 de novembro de 2018.THATIANA DOS SANTOSJuíza 

de Direito

Juizado Especial e Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84122 Nr: 1173-79.2014.811.0101

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS LEVI BERVIG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JIANCARLO LEOBET - 

OAB:10.718 OAB/MT, MARCOS LEVI BERWIG - OAB:OAB/MT 6312-A

 Certifico e dou fé que, nesta data, foi encaminhada Carta Precatória com 

a finalidade de Inquirição à Comarca de Goiania/GO, via malote digital, 

devendo o(a) advogado do(a) Denunciado acompanhar o andamento da 

deprecada naquele juízo.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84122 Nr: 1173-79.2014.811.0101

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS LEVI BERVIG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JIANCARLO LEOBET - 

OAB:10.718 OAB/MT, MARCOS LEVI BERWIG - OAB:OAB/MT 6312-A

 Certifico e dou fé que, nesta data, foi encaminhada Carta Precatória com 

a finalidade de Inquirição à Comarca de Cuiabá/MT, via malote digital, 

devendo o(a) advogado do(a) Denunciado acompanhar o andamento da 

deprecada naquele juízo.

Comarca de Colniza

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 62076 Nr: 1145-70.2012.811.0105

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VNC, SNC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RdOP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Francisco Soares - 

OAB:12999/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE a parte exequente para fundamentar no prazo de 05 dias, a 

pertinência do pedido, uma vez que o presente feito trata de Execução de 

Alimentos reconhecidos em Título Executivo Judicial, e, não, Ação de 

Alimentos Gravídicos.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 40151 Nr: 1593-14.2010.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Abdias Henrique dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ARNOLD - 

OAB:7682-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paula Rodrigues da Silva - 

OAB:13605-A/MT

 Vistos etc.

INTIME-SEa parte executada para pagar o débito no prazo de 15 (quinze) 

dias, advertindo-lhe que para o caso de não adimplemento voluntário, o 

débito será acrescido de multa e honorários advocatícios de sucumbência, 

ambos fixados no patamar de dez por cento (art. 523, § 1º, do CPC).

Por orientação do art. 523, § 3º, do CPC, na hipótese de o executado não 

pagar tempestivamente o valor exequendo, fica desde logo determinada a 

expedição de mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de 

expropriação.

O executado terá o prazo de 15 (quinze) dias, contados do escoamento 

do interregno para pagamento voluntário, para apresentar, 

independentemente de penhora ou nova intimação, nestes próprios autos 

a impugnação, em conformidade com o art. 525 do CPC.

PROCEDA-SE a Serventia com a atualização da distribuição do feito junto 

ao sistema APOLO, eis que o processo tramita em fase de cumprimento de 

sentença.

No mais, proceda-se a Serventia com a correta autuação da capa do feito, 

como preceitua a CNGC.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 64403 Nr: 1810-52.2013.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Antônio Pereira da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO FERREIRA 

MARTINS - OAB:11.706/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

PROCEDA-SE com a alteração da classe processual junto ao Sistema 

Apolo.

No mais, DEFIRO pedido de fls. 81, em razão do que DETERMINO a 

EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ para levantamento da quantia depositada às fls. 

79/80.

COMUNIQUE-SE pessoalmente à parte, por qualquer meio disponível, sobre 

a expedição do alvará.

INTIME-SE o instituto requerido.

Após a retirada do documento, a parte autora deverá esclarecer no prazo 

de 05 (cinco) dias se dá ou não quitação integral ao débito, sendo que o 

seu silêncio será interpretado no sentido positivo.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 71896 Nr: 712-27.2016.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Morais Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÉZAR HENRIQUE SILVEIRA 

BARBOSA - OAB:20346/A

 Vistos em mutirão-PAZ EM CASA.

Os autos vieram conclusos após a apresentação de Resposta à 
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Acusação pelo acusado, onde se alega a preliminar de ausência de 

intenção de causar lesão, motivo pelo qual não haveria falar em crime.

Em que pese o réu negar a acusação que lhe é imputada, reza o art. 397, 

inciso III, que somente se absolverá sumariamente o acusado se o fato 

narrado evidentemente não constituir crime, o que não é a hipótese dos 

autos.

 Frise-se que não se trata de um Juízo prévio sobre o objeto do processo; 

tão somente se entende necessária a realização de instrução para apurar 

devidamente o ocorrido, submetendo-se ao crivo do contraditório e da 

ampla defesa as declarações da ofendida, da testemunha e do acusado.

Ademais, para que o réu seja sumariamente absolvido, é necessário que a 

existência da causa excludente da ilicitude ou da culpabilidade seja 

manifesta, o que não se vislumbra nos presentes autos. Outrossim, não 

está presente causa de extinção da punibilidade.

Desta forma, VERIFICO que ausentes as hipóteses do artigo 397 do CPP, 

razão por que DEIXO de absolver o réu sumariamente e DESIGNO para o 

dia 14 de março de 2019, às 15h30min, a audiência de instrução e 

julgamento, ocasião em que serão inquiridas as testemunhas arroladas 

pelas partes, e, por último, interrogar-se-á o réu.

INTIME-SE. CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 62624 Nr: 13-41.2013.811.0105

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Ferreira de Queiroz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO FERREIRA 

MARTINS - OAB:11.706/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 EXPEÇA-SE ofício requisitório como requerido às fls. 122.

INTIMEM-SE as partes.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 63452 Nr: 858-73.2013.811.0105

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wilmuth Schieferdecker

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro da Cruz Polveiro - 

OAB:16487-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Às fls. 53 sobreveio a notícia da morte da parte requerente.

Sendo assim, com fulcro no art. 313, inciso I, do c.c. art. 689, ambos do 

CPC, DETERMINO a suspensão do processo.

No mais, INTIME-SE a parte exequente a fim de que se proceda à 

habilitação de eventuais herdeiros, no prazo legal, sob pena de extinção 

do feito sem julgamento do mérito.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 63176 Nr: 576-35.2013.811.0105

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Clemente Alves Pinheiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro da Cruz Polveiro - 

OAB:16487-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DEFIRO pedido de fls. 48, em razão do que DETERMINO a EXPEDIÇÃO DE 

ALVARÁ para levantamento da quantia depositada às fls. 45/46.

COMUNIQUE-SE pessoalmente à parte, por qualquer meio disponível, sobre 

a expedição do alvará.

INTIME-SE o instituto requerido.

Após a retirada do documento, a parte autora deverá esclarecer no prazo 

de 05 (cinco) dias se dá ou não quitação integral ao débito, sendo que o 

seu silêncio será interpretado no sentido positivo.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 64156 Nr: 1560-19.2013.811.0105

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IS, APS, IdFdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PCdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro da Cruz Polveiro - 

OAB:16487-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação de alimentos entre as partes em epígrafe.

 Embora citado pessoalmente (fls. 28), o réu deixou transcorrer in albis o 

prazo para apresentar contestação (fls. 31).

 É o relato do necessário. DECIDO.

 Na forma do art. 7º, da Lei n. 5.478/68, devido à inércia, decreto a revelia 

do requerido, eis que devidamente citado (fls. 28), aplicando ao caso em 

voga os efeitos da presunção de veracidade do alegado pela parte 

requerente.

Passo a analisar o mérito do pedido. Segundo o art. 1694, § 1º, do CC, os 

alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do 

reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.

 Destarte, o cerne da fixação da prestação alimentícia gira em torno do 

binômio necessidade do alimentado e capacidade de contribuir de quem os 

presta.

 Sem maiores delongas, diante dos elementos dos autos é possível 

depreender que o requerido possui condições de pagar o valor pleiteado 

pela parte autora, considerando ainda que são dois filhos.

 Nesta senda, é de rigor a procedência do pedido total do pedido. ANTE O 

EXPOSTO, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC, julgo PROCEDENTE o 

pedido, em razão do que FIXO os alimentos no importe de um salário 

mínimo.

 CONDENO a parte requerida ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios de sucumbência, estes últimos os quais fixo no 

patamar mínimo.

 Após o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE, EXPEÇA-SE certidão de 

honorários em favor do advogado nomeado e ARQUIVE-SE, com as 

anotações e baixas de praxe.

 P. I. CUMPRA-SE expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 62844 Nr: 236-91.2013.811.0105

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro da Cruz Polveiro - 

OAB:16487-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

PROCEDA-SE a Serventia com a alteração da classe processual junto ao 

sistema APOLO, eis que o feito passa a tramitar como cumprimento de 

sentença.

CONCEDO os benefícios da justiça gratuita, revogando-os a qualquer 

tempo caso inverídica a declaração de hipossuficiência.

Nos termos do art. 528 do CPC, CITE-SE a parte executada para no prazo 

de 03 (três) dias, pagar o valor, além das vincendas, sob pena de prisão 

civil, podendo, no entanto, provar que já pagou a referida prestação ou, 

mesmo, justificar fundamentadamente a impossibilidade de pagá-la.

Autorizo, desde já, a citação nos moldes do artigo 212, § 2º, do CPC.

 CIÊNCIA ao Ministério Público.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 24118 Nr: 507-18.2004.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eduardo Luiz de Souza, JOANILDO BORGES 

DE OLIVEIRA, JURANDIR ANDRADE VILELA, VALDEMAR RODRIGUES DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBSON MEDEIROS - 

OAB:6395-B/MT, Simone Lais de David Fernandes Martins - 

OAB:25.810/PR, Wesley José de Ferreira. - OAB:5669/MT

 Vistos.

Na forma do art. 337 do CPP, DETERMINO a devolução do valor pago a 

título de fiança, como requerido às fls. 730.

EXPEÇA-SE alvará.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 66652 Nr: 11-03.2015.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcinei da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano José da Silva - 

OAB:15745

 Vistos em mutirão - semana paz em casa.

Cuida-se de ação penal proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL 

contra MARCINEI DA SILVA para apurar eventual crime de ameaça (art. 

147, caput, do CP).

A denúncia foi recebida em 13 de abril de 2015 (fls. 49).

Vieram os autos conclusos.

É relato do necessário.

 DECIDO de forma sucinta e objetivamente fundamentada –CRFB/88, art. 

93, IX.

Ao réu é imputada a prática do crime previsto no art. 147, caput, do CP, o 

qual é punido com detenção de um a seis meses e multa.

Na forma do art. 109, inciso VI, do CP, prescreve a pretensão punitiva 

estatal em três anos se o máximo da pena cominada em abstrato para o 

delito é inferior a um ano.

Portanto, o prazo para que o Estado exerça o seu jus puniendi no caso em 

testilha é de três.

Há que se ressaltar que a última interrupção do prazo prescricional 

ocorreu em 13 de abril de 2015, ocasião em que este Juízo recebeu a 

denúncia.

Analisando detidamente os autos se nota que entre o recebimento da 

denúncia e a data atual, transcorreu lapso temporal superior a três anos 

sem a ocorrência de qualquer causa interruptiva, motivo pelo qual está 

prescrita a pretensão punitiva estatal quanto à pena privativa de liberdade.

No que tange à pena de multa, haja vista o apregoado pelo artigo 114, 

inciso II, do Código Penal, também restou prescrita a pretensão punitiva 

estatal, sendo de rigor o reconhecimento da extinção da punibilidade em 

favor do réu.

Por todo o exposto, julgo EXTINTA A PUNIBILIDADE de MARCINEI DA 

SILVA, com fundamento legal no artigo 107, inciso IV, do Código Penal.

 Intimem-se as partes.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos após as baixas e 

comunicações de praxe.

Expeça-se o necessário.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 63647 Nr: 1054-43.2013.811.0105

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Inaíta Gomes Ribeiro Soares 

Carvalho Arnold - OAB:7928/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por todo o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC, resolvo o 

mérito e julgo PROCEDENTE o pedido da ação para DECRETAR o divórcio 

de JOÃO ANACLETO e EVA DE JESUS.OFICIE-SE ao Cartório de Registro 

Civil que lavrou a certidão de casamento das partes, a fim de que seja 

averbada a presente sentença.CONDENO a parte requerida ao pagamento 

de custas processuais e honorários de sucumbência, os quais FIXO no 

mínimo legal.Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as 

respectivas baixas de distribuição.CIÊNCIA ao Ministério Público.P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 66201 Nr: 1513-11.2014.811.0105

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Corina Cordeiro Dutra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria Federal - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) apresentou embargos 

à execução, no qual figura como embargado CORINA CORDEIRO DUTRA, 

sob o fundamento de que há excesso de execução no importe de R$ 

13.217,36 (treze mil duzentos e dezessete e trinta e seis centavos).

 O embargante apresentou cálculo às fls. 10/12, em que aponta como 

devida a quantia de R$ 34.188,88 (trinta e quatro mil cento e oitenta e oito 

e oitenta e oito centavos).

O embargado compareceu espontaneamente no processo, juntando 

petição na qual concordou com os valores apresentados pelo embargante, 

concluindo sua peça processual com o pedido de homologação do cálculo 

e consequente expedição de RPV.

É o relato do necessário.

DECIDO.

 Julgo antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de 

mérito em razão de não haver necessidade de produção de outras 

provas, na forma do art. 355, inciso I, do CP.

Inexistem questões preliminares ou prejudiciais que obstruam a análise do 

mérito da presente demanda.

Tendo em vista a concordância do embargado quanto ao cálculo 

apresentado, a procedência do pedido é a medida que impõe no caso em 

apreço.

Ante o exposto, ACOLHO os presentes Embargos à Execução, movidos 

por INSS em desfavor de CORINA CORDEIRO DUTRA, para decotar o 

excesso de execução no valor de $ 13.217,36 (treze mil duzentos e 

dezessete e trinta e seis centavos) e homologar os cálculos do 

embargante às fls. 10/12.

Fixo honorários advocatícios em favor da Embargante no mínimo legal.

Custas pelo executado.

Transitada em julgado, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVE-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 71154 Nr: 338-11.2016.811.0105

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilmuth Schieferdecker

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO DA CRUZ 

POLVEIRO - OAB:16487/A-MT

 Vistos etc.

Às fls. 53 dos autos sob o código 63452, os quais se encontram 

apensados ao presente, sobreveio a notícia da morte da parte embargada.

Sendo assim, com fulcro no art. 313, inciso I, do c.c. art. 689, ambos do 

CPC, DETERMINO a suspensão do processo.

No mais, INTIME-SE a parte embargada a fim de que se proceda à 

habilitação de eventuais herdeiros, no prazo legal, sob pena de extinção 

do feito sem julgamento do mérito.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci
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 Cod. Proc.: 62329 Nr: 1397-73.2012.811.0105

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: WOdS, GOdS, PdOT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO FERREIRA 

MARTINS - OAB:11.706/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, ausentes as hipóteses do art. 382 do CPP, NÃO RECEBO 

os presentes embargos declaratórios, eis que a sentença é hígida e não 

possui obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão.CUMPRAM-SE 

todas as determinações constantes na sentença objurgada.Todavia, 

visando coibir a prática de atos processuais despiciendos, DETERMINO à 

Secretaria que depois de CERTIFICADO o trânsito em julgado da sentença, 

EXPEÇA-SE certidão de honorários em favor do advogado 

dativo.INTIMEM-SE.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 33521 Nr: 1987-26.2007.811.0105

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agropecuária Selle S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nersi Rigon, Anacleto Rigon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Duílio Piato Junior - OAB:3.719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deolamara Lucindo Bonfá - 

OAB:, Ivan Francisco Machivelli - OAB:, Marina Camilo Dalla Martha 

- OAB:, Wagner Almeida Barbeado - OAB:RO/31-B, Wagner Almeida 

Barbedo - OAB:31-B/RO

 Vistos.

ESPECIFIQUEM as partes, no prazo legal, as provas que efetivamente 

ainda tenham a produzir além da documental já constante dos autos, 

JUSTIFICANDO sua indispensável pertinência (utilidade, necessidade e 

adequação diante das questões relevantes e controvertidas ventiladas), 

para aferição, sem prejuízo do eventual conhecimento direto do pedido (se 

acaso este juízo assim entender, com o julgamento antecipado da lide).

 Quanto à análise da pertinência das provas especificadas, convém desde 

logo colacionar o ensinamento de Moacyr Amaral Santos, para quem:

“propostas as provas, o juiz deve resolver sobre a sua admissibilidade. 

As provas propostas passarão por um exame preventivo, visando ao 

indeferimento das inúteis ou impossíveis, ou que visem à demonstração de 

fatos por meios inadequados ou inadmissíveis. Pode-se dizer que a 

admissão da prova é o momento da avaliação preventiva de sua utilidade” 

(in Primeiras Linhas de Direito Processual Civil volume 2 Saraiva São Paulo 

1.994 pág. 276).

 Na esteira desse raciocínio, já se assentou na jurisprudência o 

entendimento de que:

“sendo o Juiz o destinatário da prova, somente a ele cumpre aferir sobre a 

necessidade ou não de sua realização"(in RT 305/121).

 APENSEM-SE estes autos aos principais.

Após, tornem os autos imediatamente CONCLUSOS.

 INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 33151 Nr: 1465-96.2007.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Corina Cordeiro Dutra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro da Cruz Polveiro - 

OAB:16487-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

ARQUIVE-SE o presente feito, certificando o quanto nas ações em 

apenso.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 67095 Nr: 276-05.2015.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Nunes Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ COELHO DA COSTA - 

OAB:13438-A/MT

 Vistos etc.

Cuida-se de ação penal proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL 

contra JOSÉ NUNES FERREIRA para apurar eventual crime de ameaça (art. 

147, caput, do CP).

A denúncia foi recebida em 13 de abril de 2015 (fls. 31).

Vieram os autos conclusos.

É relato do necessário.

 DECIDO de forma sucinta e objetivamente fundamentada –CRFB/88, art. 

93, IX.

Ao réu é imputada a prática do crime previsto no art. 147, caput, do CP, o 

qual é punido com detenção de um a seis meses e multa.

Na forma do art. 109, inciso VI, do CP, prescreve a pretensão punitiva 

estatal em três anos se o máximo da pena cominada em abstrato para o 

delito é inferior a um ano.

Portanto, o prazo para que o Estado exerça o seu jus puniendi no caso em 

testilha é de três.

Há que se ressaltar que a última interrupção do prazo prescricional 

ocorreu em 13 de abril de 2015, ocasião em que este Juízo recebeu a 

denúncia.

Analisando detidamente os autos se nota que entre o recebimento da 

denúncia e a data atual, transcorreu lapso temporal superior a três anos 

sem a ocorrência de qualquer causa interruptiva, motivo pelo qual está 

prescrita a pretensão punitiva estatal quanto à pena privativa de liberdade.

No que tange à pena de multa, haja vista o apregoado pelo artigo 114, 

inciso II, do Código Penal, também restou prescrita a pretensão punitiva 

estatal, sendo de rigor o reconhecimento da extinção da punibilidade em 

favor do réu.

Por todo o exposto, julgo EXTINTA A PUNIBILIDADE de JOSÉ NUNES 

FERREIRA, com fundamento legal no artigo 107, inciso IV, do Código Penal.

 Intimem-se as partes.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos após as baixas e 

comunicações de praxe.

Expeça-se o necessário.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 37529 Nr: 1350-07.2009.811.0105

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Eni de Souza Matinez, Vera Lucia Nuglich 

Martinez, Paulo Roberto Toniolo, Sonia Beatriz Pan Toniolo, Luiz Pan, 

Daniela Beatriz Toniolo, Honorina Bottan Pan

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hermes Lourenço Bergamim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILTON LUIZ ANDRASCHKO - 

OAB:9062/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evaldo Gusmão da Rosa - 

OAB:2982/MT, Rafael Jerônimo Santos - OAB:MT 13389

 Vistos etc.

Conforme noticiado amplamente na mídia local, o devedor, ex-prefeito de 

Juína-MT, sofreu acidente e veio a falecer.

Sendo assim, na forma do art. 313, inciso I, do c.c. art. 689, ambos do 

CPC, DETERMINO a suspensão do processo.

OFICIE-SE ao cartório de registro civil de Juína-MT, solicitando cópia da 

certidão de óbito do Sr. HERMES LOURENÇO BERGAMIM.

Após a resposta do tabelião, INTIME-SE a parte credora a fim de que se 

indique eventuais sucessores, no prazo legal, sob pena de extinção do 

feito.

Por fim, ante o teor da certidão de fls. 517, segundo a qual o advogado 

Aramadson Barbosa da Silva extrapolou o prazo para devolução dos 

autos, OFICIE-SE ao Conselho de Ética da OAB-MT para apurar a 

ocorrência de eventual infração ético-profissional, instruindo-se a missiva 

com cópia das peças necessárias.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 36417 Nr: 66-61.2009.811.0105

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdir Império, Wilmad Ind. Com. Imp. E Exp. de 

Madeiras Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dilermano João Thiesen Filho - 

OAB:OAB/SC 21.552-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ieda Maria de Almeida 

Grabner - OAB:11455-B/MT

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar o causídico que ora detém 

a carga do feito para que promova sua devolução dentro do prazo de três 

dias, nos termos do artigo 234, § 2º, do Código de Processo Civil, sob 

pena de busca e apreensão do processo e demais sanções legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35787 Nr: 2015-57.2008.811.0105

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dorival Ansanello Filho, Antonio Vitor

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dilermano João Thiesen 

Filho - OAB:OAB/SC 21.552-B

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar o causídico que ora detém 

a carga do feito para que promova sua devolução dentro do prazo de três 

dias, nos termos do artigo 234, § 2º, do Código de Processo Civil, sob 

pena de busca e apreensão do processo e demais sanções legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 28362 Nr: 43-91.2004.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Davi dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dorival Ansanello & Cia Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristóvão Angelo de Moura - 

OAB:, Dilermano João Thiesen Filho - OAB:OAB/SC 21.552-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ieda Maria de Almeida 

Grabner - OAB:11455-B/MT, PABLO PINHEIRO MARQUES - 

OAB:17874/O

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar o causídico que ora detém 

a carga do feito para que promova sua devolução dentro do prazo de três 

dias, nos termos do artigo 234, § 2º, do Código de Processo Civil, sob 

pena de busca e apreensão do processo e demais sanções legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62912 Nr: 305-26.2013.811.0105

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Irmãos Ansanello Ind. e Exp. de Madeiras Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria da Fazenda 

Nacional - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dilermano João Thiesen 

Filho - OAB:OAB/SC 21.552-B

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar o causídico que ora detém 

a carga do feito para que promova sua devolução dentro do prazo de três 

dias, nos termos do artigo 234, § 2º, do Código de Processo Civil, sob 

pena de busca e apreensão do processo e demais sanções legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 66176 Nr: 1491-50.2014.811.0105

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Irmãos Ansanello Ind. e Exp. de Madeiras Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dilermano João Thiesen 

Filho - OAB:OAB/SC 21.552-B

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar o causídico que ora detém 

a carga do feito para que promova sua devolução dentro do prazo de três 

dias, nos termos do artigo 234, § 2º, do Código de Processo Civil, sob 

pena de busca e apreensão do processo e demais sanções legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 28900 Nr: 61-44.2006.811.0105

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Irmãos Ansanello Ind. e Exp. de Madeiras Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dilermano João Thiesen Filho - 

OAB:OAB/SC 21.552-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar o causídico que ora detém 

a carga do feito para que promova sua devolução dentro do prazo de três 

dias, nos termos do artigo 234, § 2º, do Código de Processo Civil, sob 

pena de busca e apreensão do processo e demais sanções legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40061 Nr: 1503-06.2010.811.0105

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nori Jorge Polles

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osvaldo Jose da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thienez Pedroso Lemes Pinto 

- OAB:15437/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ieda Maria de Almeida 

Grabner - OAB:11455-B/MT

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar o causídico que ora detém 

a carga do feito para que promova sua devolução dentro do prazo de três 

dias, nos termos do artigo 234, § 2º, do Código de Processo Civil, sob 

pena de busca e apreensão do processo e demais sanções legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65662 Nr: 1028-11.2014.811.0105

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Irmãos Ansanello Ind. e Exp. de Madeiras Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda 

Nacional - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dilermano João Thiesen 

Filho - OAB:OAB/SC 21.552-B

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar o causídico que ora detém 

a carga do feito para que promova sua devolução dentro do prazo de três 

dias, nos termos do artigo 234, § 2º, do Código de Processo Civil, sob 

pena de busca e apreensão do processo e demais sanções legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62735 Nr: 122-55.2013.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eliseu Cláudio Pinto, NUBIA GOMES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE COLNIZA-MT, MÁRIO NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Florentino Aparecido Martins - 

OAB:9.659-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROBERTO FERREIRA 

MARTINS - OAB:11.706/MT, Ieda Maria de Almeida Grabner - 

OAB:11455-B/MT

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar o causídico que ora detém 
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a carga do feito para que promova sua devolução dentro do prazo de três 

dias, nos termos do artigo 234, § 2º, do Código de Processo Civil, sob 

pena de busca e apreensão do processo e demais sanções legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 36811 Nr: 186-07.2009.811.0105

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERMES WILMAR STORCH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILERMANDO JOAO THIESEN 

FILHO - OAB:20.854 B - MT

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar o causídico que ora detém 

a carga do feito para que promova sua devolução dentro do prazo de três 

dias, nos termos do artigo 234, § 2º, do Código de Processo Civil, sob 

pena de busca e apreensão do processo e demais sanções legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31760 Nr: 235-19.2007.811.0105

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eliene Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOACIR ORMONDES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO JOSÉ DA SILVA - 

OAB:15.745/MT, Fabio Dias Correia - OAB:9289/MT, ROBSON 

MEDEIROS - OAB:6395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Inaíta Gomes Ribeiro Soares 

Carvalho Arnold - OAB:7928/MT, MARCOS ARNOLD - OAB:7682-B/MT

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar o causídico que ora detém 

a carga do feito para que promova sua devolução dentro do prazo de três 

dias, nos termos do artigo 234, § 2º, do Código de Processo Civil, sob 

pena de busca e apreensão do processo e demais sanções legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71139 Nr: 326-94.2016.811.0105

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS DE CASTRO BRANCO, LUIZ ALBERTO 

DE AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Organização de Terras Brasil Norte Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARAMADSON BARBOSA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 20.257-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar o causídico que ora detém 

a carga do feito para que promova sua devolução dentro do prazo de três 

dias, nos termos do artigo 234, § 2º, do Código de Processo Civil, sob 

pena de busca e apreensão do processo e demais sanções legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39857 Nr: 1299-59.2010.811.0105

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Durival Ansanello, Dorival Ansanello Filho, DENILSON 

ANSANELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Davi dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dilermano João Thiesen Filho - 

OAB:OAB/SC 21.552-B, Ieda Maria de Almeida Grabner - 

OAB:11455-B/MT, PABLO PINHEIRO MARQUES - OAB:17874/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristóvão Angelo de Moura - 

OAB:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar o causídico que ora detém 

a carga do feito para que promova sua devolução dentro do prazo de três 

dias, nos termos do artigo 234, § 2º, do Código de Processo Civil, sob 

pena de busca e apreensão do processo e demais sanções legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 37654 Nr: 640-84.2009.811.0105

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Irmãos Ansanello Ind. e Exp. de Madeiras Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dilermano João Thiesen Filho - 

OAB:OAB/SC 21.552-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar o causídico que ora detém 

a carga do feito para que promova sua devolução dentro do prazo de três 

dias, nos termos do artigo 234, § 2º, do Código de Processo Civil, sob 

pena de busca e apreensão do processo e demais sanções legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 38750 Nr: 359-94.2010.811.0105

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Irmãos Ansanello Ind. e Exp. de Madeiras Ltda, 

DENILSON ANSANELLO, Dorival Ansanello Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE COLNIZA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dilermano João Thiesen Filho - 

OAB:OAB/SC 21.552-B, Ieda Maria de Almeida Grabner - 

OAB:11455-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROBERTO FERREIRA 

MARTINS - OAB:11.706/MT, Iara Maria Bahls - OAB:6465/MT

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar o causídico que ora detém 

a carga do feito para que promova sua devolução dentro do prazo de três 

dias, nos termos do artigo 234, § 2º, do Código de Processo Civil, sob 

pena de busca e apreensão do processo e demais sanções legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62629 Nr: 18-63.2013.811.0105

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSSELI ELSA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO FERREIRA 

MARTINS - OAB:11.706/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar o causídico que ora detém 

a carga do feito para que promova sua devolução dentro do prazo de três 

dias, nos termos do artigo 234, § 2º, do Código de Processo Civil, sob 

pena de busca e apreensão do processo e demais sanções legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63885 Nr: 1291-77.2013.811.0105

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JMGO, JG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HGdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO JOSÉ DA SILVA - 

OAB:15.745/MT, Adriano José da Silva - OAB:15745

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar o causídico que ora detém 

a carga do feito para que promova sua devolução dentro do prazo de três 

dias, nos termos do artigo 234, § 2º, do Código de Processo Civil, sob 

pena de busca e apreensão do processo e demais sanções legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63377 Nr: 782-49.2013.811.0105

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jorge Leonel Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO FERREIRA 

MARTINS - OAB:11.706/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar o causídico que ora detém 

a carga do feito para que promova sua devolução dentro do prazo de três 

dias, nos termos do artigo 234, § 2º, do Código de Processo Civil, sob 

pena de busca e apreensão do processo e demais sanções legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63155 Nr: 555-59.2013.811.0105

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Laércio Fidélix de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO FERREIRA 

MARTINS - OAB:11.706/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar o causídico que ora detém 

a carga do feito para que promova sua devolução dentro do prazo de três 

dias, nos termos do artigo 234, § 2º, do Código de Processo Civil, sob 

pena de busca e apreensão do processo e demais sanções legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61723 Nr: 792-30.2012.811.0105

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário com pedido de tutela antecipada (art. 273 

do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Geni Altina Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO FERREIRA 

MARTINS - OAB:11.706/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar o causídico que ora detém 

a carga do feito para que promova sua devolução dentro do prazo de três 

dias, nos termos do artigo 234, § 2º, do Código de Processo Civil, sob 

pena de busca e apreensão do processo e demais sanções legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61744 Nr: 813-06.2012.811.0105

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário com pedido de tutela antecipada (art. 273 

do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Aparecido Bernardo Geraldo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO FERREIRA 

MARTINS - OAB:11.706/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte autora acerca da 

descisão de folha 120.

Neverton Aparecido Gossler Lima

Técnico Judiciário

Mat:37461

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61648 Nr: 717-88.2012.811.0105

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário com pedido de tutela antecipada (art. 273 

do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Ana Maria Silva Marques

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO FERREIRA 

MARTINS - OAB:11.706/MT, Jobé Barreto de Oliveira - OAB:8404/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar o causídico que ora detém 

a carga do feito para que promova sua devolução dentro do prazo de três 

dias, nos termos do artigo 234, § 2º, do Código de Processo Civil, sob 

pena de busca e apreensão do processo e demais sanções legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61645 Nr: 714-36.2012.811.0105

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário com pedido de tutela antecipada (art. 273 

do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: José Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO FERREIRA 

MARTINS - OAB:11.706/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte autora acerca da 

descisão de folha 98.

Neverton Aparecido Gossler Lima

Técnico Judiciário

Mat:37461

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61593 Nr: 662-40.2012.811.0105

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário com pedido de tutela antecipada (art. 273 

do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Juvelina Soares Pena

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO FERREIRA 

MARTINS - OAB:11.706/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar o causídico que ora detém 

a carga do feito para que promova sua devolução dentro do prazo de três 

dias, nos termos do artigo 234, § 2º, do Código de Processo Civil, sob 

pena de busca e apreensão do processo e demais sanções legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40907 Nr: 484-28.2011.811.0105

 AÇÃO: Desapropriação->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLNIZA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Colniza - Colonização Comércio e Indústria 

Ltda, Irmãos Ansanello Ind. e Exp. de Madeiras Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO FERREIRA 

MARTINS - OAB:11.706/MT, Iara Maria Bahls - OAB:6465/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dilermano João Thiesen 

Filho - OAB:OAB/SC 21.552-B, Ieda Maria de Almeida Grabner - 

OAB:11455-B/MT

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar o causídico que ora detém 

a carga do feito para que promova sua devolução dentro do prazo de três 

dias, nos termos do artigo 234, § 2º, do Código de Processo Civil, sob 

pena de busca e apreensão do processo e demais sanções legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61720 Nr: 789-75.2012.811.0105

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Merita de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO FERREIRA 

MARTINS - OAB:11.706/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para que a parte autora se manifeste acerca da 

expedição de alvara de levantamento.

Neverton Aparecido Gossler Lima

Técnico Judiciário

Mat:37461

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64397 Nr: 1804-45.2013.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elizabete do Nascimento Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO FERREIRA 

MARTINS - OAB:11.706/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para que a parte autora se manifeste acerca da 

expedição de alvara de levantamento.

Neverton Aparecido Gossler Lima

Técnico Judiciário

Mat:37461

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63153 Nr: 553-89.2013.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gildate de Jesus Fonseca

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO FERREIRA 

MARTINS - OAB:11.706/MT, Jobé Barreto de Oliveira - OAB:8404/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar o causídico que ora detém 

a carga do feito para que promova sua devolução dentro do prazo de três 

dias, nos termos do artigo 234, § 2º, do Código de Processo Civil, sob 

pena de busca e apreensão do processo e demais sanções legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62623 Nr: 12-56.2013.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Creuza Braz Ramos Negri

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO FERREIRA 

MARTINS - OAB:11.706/MT, Jobé Barreto de Oliveira - OAB:8404/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar o causídico que ora detém 

a carga do feito para que promova sua devolução dentro do prazo de três 

dias, nos termos do artigo 234, § 2º, do Código de Processo Civil, sob 

pena de busca e apreensão do processo e demais sanções legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62245 Nr: 1313-72.2012.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: J. A. V., Cícero Romão Viçoso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ieda Maria de Almeida Grabner 

- OAB:11455-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar o causídico que ora detém 

a carga do feito para que promova sua devolução dentro do prazo de três 

dias, nos termos do artigo 234, § 2º, do Código de Processo Civil, sob 

pena de busca e apreensão do processo e demais sanções legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61296 Nr: 439-87.2012.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Lourdes de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ieda Maria de Almeida Grabner 

- OAB:11455-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar o causídico que ora detém 

a carga do feito para que promova sua devolução dentro do prazo de três 

dias, nos termos do artigo 234, § 2º, do Código de Processo Civil, sob 

pena de busca e apreensão do processo e demais sanções legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60994 Nr: 250-12.2012.811.0105

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neide Correia Teodoro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ieda Maria de Almeida Grabner 

- OAB:11455-B/MT, Pablo Pinheiro Marques - OAB:17874/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar o causídico que ora detém 

a carga do feito para que promova sua devolução dentro do prazo de três 

dias, nos termos do artigo 234, § 2º, do Código de Processo Civil, sob 

pena de busca e apreensão do processo e demais sanções legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63501 Nr: 909-84.2013.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neide Bonetto da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO FERREIRA 

MARTINS - OAB:11.706/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte autora acerca da 

descisão de folha 130.

Neverton Aparecido Gossler Lima

Técnico Judiciário

Mat:37461

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62626 Nr: 15-11.2013.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Pinheiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO FERREIRA 

MARTINS - OAB:11.706/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar o causídico que ora detém 

a carga do feito para que promova sua devolução dentro do prazo de três 

dias, nos termos do artigo 234, § 2º, do Código de Processo Civil, sob 

pena de busca e apreensão do processo e demais sanções legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 38212 Nr: 1878-41.2009.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdir José de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Finasa BMC S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ieda Maria de Almeida Grabner 

- OAB:11455-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Edgard da Cunha 

Bueno - OAB:13.604-A

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar o causídico que ora detém 

a carga do feito para que promova sua devolução dentro do prazo de três 

dias, nos termos do artigo 234, § 2º, do Código de Processo Civil, sob 

pena de busca e apreensão do processo e demais sanções legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65582 Nr: 955-39.2014.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BERTOLINA PEREIRA DA SILVA CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO FERREIRA 

MARTINS - OAB:11.706/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar o causídico que ora detém 

a carga do feito para que promova sua devolução dentro do prazo de três 

dias, nos termos do artigo 234, § 2º, do Código de Processo Civil, sob 

pena de busca e apreensão do processo e demais sanções legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62229 Nr: 1297-21.2012.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdir Pereira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO FERREIRA 

MARTINS - OAB:11.706/MT, Jobé Barreto de Oliveira - OAB:8404/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar o causídico que ora detém 

a carga do feito para que promova sua devolução dentro do prazo de três 

dias, nos termos do artigo 234, § 2º, do Código de Processo Civil, sob 

pena de busca e apreensão do processo e demais sanções legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89236 Nr: 2396-16.2018.811.0105

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRDS, KCRS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JABES FERREIRA CELESTINO 

BARBOZA - OAB:21.709/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte autora para que 

tome ciência da audiência de conciliação designada para o dia 17/12/2018, 

às 18h30min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89240 Nr: 2399-68.2018.811.0105

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AC, TTCM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JABES FERREIRA CELESTINO 

BARBOZA - OAB:21.709/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte autora para que 

tome ciência da audiência de conciliação designada para o dia 17/12/2018, 

às 14h30min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65851 Nr: 1197-95.2014.811.0105

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MdFRC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BVC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ARNOLD - 

OAB:7682-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ARNOLD - 

OAB:7682-B/MT

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte autora para que 

compareça à secretaria da vara única e retire a certidão de casamento 

com averbação de divórcio.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 39608 Nr: 1050-11.2010.811.0105

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MFdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JTdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ieda Maria de Almeida Grabner 

- OAB:11455-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Com fulcro na tabela da OAB/MT, ARBITRO os honorários em favor da 

advogado dativa Ieda Maria Grabner em 08 URH.

INTIME-SE a parte requerente para que impulsione o feito no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de arquivamento.

AS PROVIDÊNCIAS.

Comarca de Cotriguaçu

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 65625 Nr: 497-06.2015.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPDEDR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LSDS, MDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON MONTEIRO 

TAVARES - OAB:19736-0/MT

 Ante o exposto, JULGA-SE PROCEDENTE o pedido Inicial EXTINGUINDO O 

PODER FAMILIAR de LÍDIA SOCORRO DE SOUZA em relação a C. J. S. P. e 

J. S., com fundamento no art. 1.635, I, do Código Civil.Por consequência 

EXTINGUE-SE O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos 

do art. 487, I do CPC.Sem custas, considerando o disposto no artigo 141, 

§2º, do Estatuto da Criança e do Adolescente.Nomeada como Defensora, 

fixam-se como honorários advocatícios à advogada SARA TONEZER 

(OAB/MT – 9.074-A), o valor de 03 URH (consoante Tabela de Honorários 

da OAB – item 16.1, levando-se em conta os atos praticados, a teor do art. 

303 da CNGC), o qual deve ser custeado pelo Estado de Mato Grosso. 

Serve a presente como certidão para cobrança de honorários 

(devidamente selada).IV DELIBERAÇÕES FINAIS – À 

SECRETARIA:CIENTIFICAR ao Ministério Público.Transitada em julgado, o 

que deverá ser certificado, deverá providenciado o seguinte:1.EXPEDIR 

Mandado de Averbação para os Cartórios de Registros Civis das Cidades 

de Ji-Paraná/RO e Machadinho D’Oeste/RO, a fim de que averbem esta 

sentença à margem do registro de nascimento de Jackson Souza e Célio 

Júnior Souza Prado, respectivamente, conforme disposição do art. 163, p. 

único, do ECA (fls. 26 e 40);2.COMUNICAR a prolação dessa sentença à 

Corregedoria-Geral de Justiça (CEJA/MT), encaminhando cópia (art. 720 

da CNGC);3.OFICIAR ao Superior Tribunal de Justiça informando a 

prolação dessa sentença, para conhecimento, considerando o conflito de 

competência suscitado, encaminhando cópia (CC 148927);4.Após, 

conclusos para inserção do nome dos menores no Cadastro Nacional de 

Adoção – CNA.PUBLICAR, atentando-se ao “segredo de justiça”.Intimar 

(pessoa lmente) .Cumpr i r .Serve  cóp ia  do  presente  como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 70659 Nr: 1916-27.2016.811.0099

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MLP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RJFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARINA CAROLINE BELTRAMINI 

- OAB:21094/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON EMILIA DA ROCHA - 

OAB:22746/O

 Vistos...

Habilitou-se a advogada nos autos.

No mais, considerando o teor da petição, à SECRETARIA para:

1. INTIMAR a advogada habilitada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

requeira o que entender de direito;
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2. Havendo algum requerimento, conclusos.

3. Decorrido o prazo sem manifestação, retorne os autos ao arquivo.

Intimar.

Cumprir.

 Cotriguaçu/MT, 29 de novembro de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 70555 Nr: 1842-70.2016.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDNEI PAULO ROHDEM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO FREITAS DE 

MEDEIROS - OAB:OAB/MT 6.492-B

 Vistos...

Quanto ao pleito da Defesa, nota-se que na última audiência ficou 

expresso que caberia à Defesa trazer as testemunhas. Assim, não o 

fazendo, preclusa está a possibilidade.

 Portanto, INDEFERE-SE o pleito da Defesa.

 À SECRETARIA para:

1. VISTAS às partes para apresentação de alegações finais;

2. Após, conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 65346 Nr: 355-02.2015.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEUDEIR COSTA DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO JOSÉ DA SILVA - 

OAB:15.745/MT

 Ante o exposto, JULGA-SE IMPROCEDENTE o pedido formulado na 

Denúncia pelo Ministério Público, isso para:i.ABSOLVER CLEUDEIR COSTA 

DE CARVALHO quanto à imputação feita em relação ao art, 129, §9º, do 

CP, com fulcro no art. 386, IV, do Código de Processo Penal.ii.Declarar 

EXTINTA A PUNIBILIDADE, pela prescrição, quanto às imputações do art. 

147 do CP.IV DISPOSIÇÕES FINAIS – À SECRETARIASem custas e 

despesas processuais.Oportunamente, após certificar o trânsito em 

julgado desta sentença, adotar as seguintes providências:1.Arquivar com 

as baixas, anotações e comunicações necessárias. Publicar.Intimar, 

observando-se o art. 392 do CPP. Não encontrado para ser intimado 

pessoalmente, proceder à intimação por Edital (prazo de 20 dias). 

Havendo recurso de apelação, certificada a tempestividade, intimar 

apelante para razões e, após, apelado para contrarrazões, remetendo ao 

Tribunal de Justiça para julgamento. Caso o acusado deseje apelar, deve 

ser intimado o Defensor que atuou no processo para interpor e arrazoar o 

recurso, o que gerará nova fixação de URH. Não interpondo ou não 

arrazoando, NOMEAR outro Defensor para fazê-lo (a partir da lista da 

Secretaria, obedecendo, como sempre, à alternância). O mesmo 

procedimento será feito em caso de apelação do Ministério Público quanto 

às contrarrazões. Cotriguaçu/MT, 29 de novembro de 2018.Dante Rodrigo 

Aranha da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65611 Nr: 492-81.2015.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JÂNIO DE SOUZA MEIRELLES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano José da Silva - 

OAB:15745

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO JOSÉ DA SILVA - 

OAB:15.745/MT, SOLANGE APARECIDA DELFINA DA ROCHA - 

OAB:21054

 Nos termos da legislação e provimento nº 56/2007, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimar o Advogado do Denunciado para apresentar 

alegações finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62119 Nr: 518-50.2013.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KESIO COELHO DE AZEVEDO - vulgo "jegão"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO JOSÉ DA SILVA - 

OAB:15.745/MT

 Nos termos da legislação vigente e provimento 52/2007, impulsiono estes 

autos com a finalidade de INTIMAR o denunciado para apresentar 

Alegações Finais no prazo legal.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82073 Nr: 2388-57.2018.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PENIEL MEDEIROS PONTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): PENIEL MEDEIROS PONTES, Cpf: 

01344481116, Rg: 1.781.658-0, Filiação: Job Pontes e Ile Medeiros Pontes, 

data de nascimento: 24/10/1984, brasileiro(a), natural de Juina-MT, 

solteiro(a), borracheiro. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: NOTIFICAÇÃO do Denunciado para apresentar Defesa Prévia, 

no prazo de 10 dias.

Despacho/Decisão: Vistos...Trata-se de fase processual indicada no art. 

55 da Lei 11.343/06, bem como também prevista nos arts. 396 e 395, 

ambos do CPP, assim redigidos:Art. 55. Oferecida a denúncia, o juiz 

ordenará a notificação do acusado para oferecer defesa prévia, por 

escrito, no prazo de 10 (dez) dias.§ 1o Na resposta, consistente em 

defesa preliminar e exceções, o acusado poderá argüir preliminares e 

invocar todas as razões de defesa, oferecer documentos e justificações, 

especificar as provas que pretende produzir e, até o número de 5 (cinco), 

arrolar testemunhas.§ 2o As exceções serão processadas em apartado, 

nos termos dos arts. 95 a 113 do Decreto-Lei no 3.689, de 3 de outubro de 

1941 - Código de Processo Penal.§ 3o Se a resposta não for apresentada 

no prazo, o juiz nomeará defensor para oferecê-la em 10 (dez) dias, 

concedendo-lhe vista dos autos no ato de nomeação.§ 4o Apresentada a 

defesa, o juiz decidirá em 5 (cinco) dias.§ 5o Se entender imprescindível, o 

juiz, no prazo máximo de 10 (dez) dias, determinará a apresentação do 

preso, realização de diligências, exames e perícias.Art. 396. Nos 

procedimentos ordinário e sumário, oferecida a denúncia ou queixa, o juiz, 

se não a rejeitar liminarmente, recebê-la-á e ordenará a citação do 

acusado para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) 

dias. Parágrafo único. No caso de citação por edital, o prazo para a 

defesa começará a fluir a partir do comparecimento pessoal do acusado 

ou do defensor constituído. Art. 395. A denúncia ou queixa será rejeitada 

quando: I - for manifestamente inepta; II - faltar pressuposto processual ou 

condição para o exercício da ação penal; ou III - faltar justa causa para o 

exercício da ação penal. Nota-se, portanto, que aqui se está a falar em 

oferecimento de denúncia por parte do Ministério Público, denúncia esta 

que deve estar nos termos do art. 41 do CPP:Art. 41. A denúncia ou 

queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas 

circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais 

se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol 

das testemunhas.Tendo em mente tal arcabouço normativo, passa-se à 

análise do caso em tela. Considerando ser a Lei 11.343/06 dotada de 

especialidade procedimental, a permitir a “defesa preliminar” (embora se 

refira a norma ao termo “defesa prévia”), tem-se que deve ser seguido o 

procedimento ali previsto. Desde agora já se define ser correta a 

notificação por Edital do acusado não encontrado, isso antes do 

recebimento da denúncia. Apenas para explicitar e resolver questão 

processual, qual seja, o local de publicação do edital, entende-se que a 

afixação de edital no “átrio do fórum” e “publicação na imprensa escrita, 

onde houver” (art. 365, p. único, do CPP) não garante a devida publicidade 

ao ato. Assim, além de afixação no “átrio”, também se dará a publicação 

via DJe.Por conseguinte, à SECRETARIA para:1.NOTIFICAR o acusado, 
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pessoalmente, para apresentar defesa prévia, por escrito, no prazo de 10 

dias (art. 55 da Lei 11.343/06);2.Se não for encontrado, EXPEDIR EDITAL 

para o mesmo fim de NOTIFICAÇÃO, pelo prazo de quinze dias (art. 361 do 

CPP), observando-se o art. 365 do CPP, frisando-se que o acusado 

poderá argüir preliminares e invocar todas as razões de defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas que pretende produzir 

e arrolar testemunhas; OBS.: o Edital também deverá ser divulgado no 

DJe.3.NA NOTIFICAÇÃO, deverá o acusado ser indagado se tem 

CONDIÇÕES DE CONSTITUIR ADVOGADO nos autos ou se pretende a 

nomeação de advogado dativo, sendo advertido de que, não apresentada 

a defesa preliminar no prazo legal, será nomeado defensor para 

apresentá-la (art. 55, §3º, da Lei 11.343/06);4.NÃO APRESENTANDO 

resposta (inclusive após notificação por Edital) ou afirmando que não 

constituirá defensor, proceder à nomeação de Defensor (a partir de lista 

constante da Secretaria, obedecendo, como sempre, à alternância); 

5.Após, conclusos. Ciência ao Ministério Público.Cumpra-se, COM 

URGÊNCIA, servindo a presente como MANDADO/PRECATÓRIA/OFÍCIO, 

tendo em vista a celeridade pretendida.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, GABRIEL OLIVEIRA 

SANTOS, digitei.

Cotriguaçu, 28 de novembro de 2018

Angela Freese Navarini Guerra Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82674 Nr: 2724-61.2018.811.0099

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO JOSE DA SILVA - 

OAB:15745

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora para apresentar 

Impugnação à Contestação/especificar provas no prazo legal.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80208 Nr: 1125-87.2018.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO VALDENIR CALIARE 

- OAB:13443/O

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ADRIANO SILVA PRADO, Cpf: 

01134080131, Rg: 16751868, Filiação: Consuelo da Silva Prado e Olipio 

Silva Prado, data de nascimento: 12/03/1985, brasileiro(a), natural de 

Juina-MT, casado(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: art 217-A c/c art 69 art 71 do código Penal

Despacho: Consoante indicação no item 4 da decisão que recebeu a 

Denúncia, possível a tentativa de citação do acusado em novo endereço 

apontado pelo Ministério Público, inclusive por meio de Precatória, se 

necessário for. Assim, promover a CITAÇÃO do acusado no endereço 

indicado pelo Ministério Público (em procura via Infojud, o endereço foi o 

mesmo, acrescentando o barri Parque São Domingos).Não encontrado, ao 

Ministério Público (caso requeira citação por Edital, providenciar, com 

prazo de 20 dias e as cautelas de praxe).Citado por Edital, não 

comparecendo ao Processo, ao Ministério Público para fins do art. 366 do 

CPP (a não ser que já tenha falado em vistas anteriores).Após, conclusos.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Pietro Alan Custodio de 

Oliveira, digitei.

Cotriguaçu, 29 de novembro de 2018

Angela Freese Navarini Guerra Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84510 Nr: 3757-86.2018.811.0099

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO ROQUE AGOSTINI - Vulgo "Paulo Agustinho"

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO LUIS BASEGGIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUCIO ANDRÉ LUIZ DO 

CARMO PINTO - OAB:23573/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007 , impulsiono 

estes autos, com a finalidade de intimar a parte autora para efetuar o 

pagamento referente a diligência de Oficial de Justiça via sistema CPD.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35773 Nr: 625-65.2011.811.0099

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZORAIDE ARRUDA DO AMARAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora para apresentar respota 

à Impugnação de ref. 5.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30119 Nr: 1114-44.2007.811.0099

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADÃO SOARES ( Falecido), MARIA FERNANDES 

SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ VITOR PEREIRA DE 

CASTRO - OAB:11.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora para manifestação 

(inclusive para informar se houve a implantação do benefício).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61358 Nr: 1095-62.2012.811.0099

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLI MADERS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora para apresentar 

resposta à Impugnação de ref. 4.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 81723 Nr: 2208-41.2018.811.0099
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RDSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alvaro Padilha de Oliveira - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ADEMIR DA ROSA, Cpf: 03317931132, 

Rg: 2053465-5, Filiação: Aristides da Rosa e Terezinha Stuart da Rosa, 

data de nascimento: 26/05/1977, brasileiro(a), natural de São Miguel do 

Iguaçu-PR, casado(a), diarista. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de @Resposta dias, contados do término do prazo deste edital, 

apresentar resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Despacho/Decisão: Vistos...Pelo BACENJUD obteve endereço do 

executado em Juruena, porém diverso dos endereços existentes nos 

autos, conforme documento em anexo.Portanto, à SECRETARIA 

para:1.Sendo o executado encontrado no endereço obtido pelo 

BACENJUD:a.CITAR o devedor executado, nos termos do artigo 528 do 

Código de Processo Civil, para, em 03 (três) dias, efetuar o pagamento do 

débito exequendo com os acréscimos legais, a serem depositados na 

conta bancária da representante do exequente ou, no mesmo prazo, 

comprovar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo, 

consignando que poderá ser protestado o pronunciamento judicial e 

decretada sua prisão civil por até 03 (três) meses (art. 528, §3º, do 

CPC);b.Havendo manifestação no sentido de impossibilidade de 

pagamento, VISTAS à parte-autora e ao Ministério Público (caso não 

coincidentes);c.Decorrido o prazo sem a comprovação do pagamento, 

conclusos para análise da possibilidade de decretação de prisão 

civil;d.Comprovando o pagamento, conclusos para sentença de 

extinção.2.Não sendo o executado encontrado no endereço obtido pelo 

BACEJUD:a.CITAR o executado por Edital, nos moldes do despacho 

anterior.Int imar.Cumprir .  Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida.Cotriguaçu/MT, 30 de outubro de 2018.Dante Rodrigo Aranha 

da SilvaJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Pietro Alan Custodio de 

Oliveira, digitei.

Cotriguaçu, 29 de novembro de 2018

Angela Freese Navarini Guerra Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 65611 Nr: 492-81.2015.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JÂNIO DE SOUZA MEIRELLES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano José da Silva - 

OAB:15745

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO JOSÉ DA SILVA - 

OAB:15.745/MT, SOLANGE APARECIDA DELFINA DA ROCHA - 

OAB:21054

 Vistos em correição.

Considerando o número elevado de estoque processual, a complexidade 

da matéria a ser enfrentada, os recursos humanos insuficientes à 

demanda que ora se apresenta, além das medidas urgentes e prioritárias 

por lei (liminares, réu preso, violência familiar e doméstica contra a mulher, 

infância e juventude, eleitoral, dentre outras), o que a inviabilizar a 

apreciação no exíguo período correicional, voltem-me os autos conclusos, 

após o término da correição, para a devida deliberação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65813 Nr: 608-87.2015.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ AMERICO RODRIGUES LEAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AKIN ALVES COMIN - 

OAB:16.173-O/MT

 Nos termos da legislação vigente e provimento 52/2007, impulsiono estes 

autos com a finalidade de INTIMAR o denunciado para que se manifeste 

nos termos do despacho de ref. 40.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 60492 Nr: 229-54.2012.811.0099

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BERNARDINHO CROZETTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS MURELLI FERREIRA 

OLIVEIRA - OAB:11681, ROSIMEIRE AMARAL DE LIMA GARCIA - 

OAB:17578

 Pelo exposto, à SECRETARIA para:1.INTIMAR o requerido para a referida 

audiência, ficando expresso que cabe ao requerido a apresentação das 

testemunhas arroladas;2.INTIMAR PESSOALMENTE o requerido, isso para 

fins de depoimento pessoal;3.DAR CIÊNCIA ao Ministério Público, 

INCLUSIVE PARA, QUERENDO, INDICAR TESTEMUNHAS QUE DESEJA A 

OITIVA;4.HAVENDO INDICAÇÃO pelo ministério Público, INTIMAR AS 

TESTEMUNHAS (em caso de servidor público, REQUISITAR via Ofício pelo 

Chefe imediato).Nos termos do artigo 455 do CPC, ressalta-se que é 

encargo do advogado informar ou intimar a testemunha por ele arrolada 

acerca do dia, data e local da audiência.Intimar. CumprirCotriguaçu/MT, 30 

de novembro de 2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 30778 Nr: 387-51.2008.811.0099

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEREIRA COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. M. PEREIRA - ME (SUPERMERCADO 

RAYSSA)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SARA TONEZER - 

OAB:9.074-A/MT

 Vistos...

Nos termos em que apresentado, HOMOLOGA-SE o acordo entabulado.

Suspende-se o processo até 25/08/2019 (ou até petição da exequente).

Findo o prazo, INTIMAR exequente para se manifestar.

Após, conclusos.

Comarca de Dom Aquino

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 104 Nr: 2-37.1990.811.0034

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRENE APARECIDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Wilson Furtado de Mendonça rep/ 

por Roberto Furtado de Mendonça

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Takayoshi Katagiri - OAB:4178
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Luiz Bernardinelli 

- OAB:10.668, Arno Lopes Moreira - OAB:9095-E, Camila Daniella 

Pacheco - OAB:11022, Marisvaldo Paiva de Menezes - OAB:29.518

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NPC), e do provimento nº 56/07-CGJ, INTIMO a parte requerente, através 

de seus advogados, para requerer o que entender de direito, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31403 Nr: 146-05.2013.811.0034

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Terezinha Maria de Farias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - 

Rondonópolis-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávia Penha Oliveira Dias 

Cardoso - OAB:12617-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Milena Luisa de Macedo 

Bonfim - Procuradora Federal do INSS - OAB:Mat 1950397

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NPC), e do provimento nº 56/07-CGJ, INTIMO a parte requerente, por 

intermédio de seus procuradores, que os autos encontram-se com vista 

para que tome ciência de seu retorno a este Juízo bem como do acórdão, 

e, para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, se manifeste.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 10197 Nr: 44-22.2009.811.0034

 AÇÃO: Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudinez da Silva Pinto Júnior 

- OAB:8143-A/MT, EDVALDO LUIZ FRANCISCO - OAB:99148/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NPC), e do provimento nº 56/07-CGJ, INTIMO a parte requerente, por 

intermédio de seus procuradores, que os autos encontram-se com vista 

para que tome ciência de seu retorno a este Juízo bem como do acórdão, 

e, para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, se manifeste.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 11946 Nr: 541-02.2010.811.0034

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulina de Almeida Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudinez da Silva Pinto Júnior 

- OAB:8143-A/MT, EDVALDO LUIZ FRANCISCO - OAB:99148/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo de Carvalho 

Costa - Procurador Federal do INSS - OAB:

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NPC), e do provimento nº 56/07-CGJ, INTIMO a parte requerente, por 

intermédio de seus procuradores, que os autos encontram-se com vista 

para que tome ciência de seu retorno a este Juízo bem como do acórdão, 

e, para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, se manifeste.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 49277 Nr: 1899-55.2017.811.0034

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE DOM AQUINO/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adalberto Ferreira de Souza 

Junior - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8548

 Processo nº: 1899-55.2017.811.0034 (Código: 49277)

Vistos etc.

Tendo em vista que o magistrado encontra-se de licença médica na data 

de hoje, REDESIGNO a audiência designada para o dia 09 de novembro de 

2018 às 16H (MT).

Intimem-se as partes e as testemunhas.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

Dom Aquino/MT, 19 de outubro de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 49277 Nr: 1899-55.2017.811.0034

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE DOM AQUINO/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adalberto Ferreira de Souza 

Junior - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8548

 Autos nº: 1899-55.2017.811.0034

Código: 49277

Vistos etc.

Considerando a cota do MPE à ref. 72, redesigno a audiência outrora 

aprazada para o dia 19 de outubro de 2018 às 14h40 (MT).

 Intimem-se as partes.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

Dom Aquino – MT, 13 de setembro de 2018.

Valter Fabricio Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 49277 Nr: 1899-55.2017.811.0034

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE DOM AQUINO/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adalberto Ferreira de Souza 

Junior - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8548

 Código: 49277

Vistos etc.

Considerando que o douto Promotor de Justiça informou que estará em 

gozo de férias compensatórias (Oficio 399/2018/MPE), redesigno a 

audiência outrora aprazada para o dia 28 de setembro de 2018 às 14h 

(MT).

No mais, cumpra-se integralmente conforme determinação de ref. 45.

Intime-se/cientifique-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

Dom Aquino – MT, 28 de agosto de 2018.

Valter Fabricio Simioni da Silva

Juiz de Direito em Substituição Legal

Comarca de Feliz Natal

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 84154 Nr: 1221-23.2018.811.0093

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO ANDRE FILINE, CARLOS AUGUSTO 

DA SILVA, RUBERTO SIQUEIRA DA CUNHA, MANOEL RODRIGUES NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIO ANTONIO MACHADO - 

OAB:PA/5395-B, PAULO ROBERTO VIEIRA NEGRÃO - OAB:TO/2.132-B, 

RODRIGO DE MOURA LARAS - OAB:

 Vistos, etc.

Diante da convocação para participação no curso de capacitação acerca 

da implantação do sistema PJE 2.0 na Comarca de Cuiabá, há necessidade 

de readequação da pauta de da audiência, Redesigno à solenidade 

aprazada na vertente demanda para o dia 08/04/2019 às 13h30min.

Mantenho inalteradas as demais determinações anteriores.

Intimem-se às partes, devendo o oficial de justiça se atentar para 

questionar a parte se esta necessita de advogado.

Cumpra-se, com urgência, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 84269 Nr: 1297-47.2018.811.0093

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSO FENSTERSEIFER WEBER, Erico Rufati

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Augusto Vicente Mendes, 

ALEXANDRE PETRI SOLETTI, Américo da Conceição Mendes - Espólio, 

SAMUEL PETRI SOLETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia Carolina Braga 

Menezes - OAB:MT/15677, TERESINHA APARECIDA BRAGA MENEZES 

- OAB:6972-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉLCIO ANTONIO DE 

OLIVEIRA - OAB:4050/MT

 Vistos, etc.

Diante da convocação para participação no curso de capacitação acerca 

da implantação do sistema PJE 2.0 na Comarca de Cuiabá, há necessidade 

de readequação da pauta de da audiência, Redesigno à solenidade 

aprazada na vertente demanda para o dia 01/04/2019 às 14h00min.

Mantenho inalteradas as demais determinações anteriores.

Intimem-se às partes, devendo o oficial de justiça se atentar para 

questionar a parte se esta necessita de advogado.

Cumpra-se, com urgência, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 74871 Nr: 859-26.2015.811.0093

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberto Konzen

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ary Fruto - OAB:7.229-B

 Vistos,

HOMOLOGO a suspensão condicional do processo na forma acordada, 

ressalvando que a suspensão será revogada, se, no curso do prazo, vier 

a ser processado por outro crime ou descumprir qualquer das condições 

impostas.

 Sai o denunciado devidamente intimado para dar início ao cumprimento de 

suspensão condicional do processo.

Aguarde-se em Cartório o prazo da suspensão condicional do processo, 

sendo que, após, certifique-se e, em seguida, vistas dos autos ao 

Ministério Público para manifestação, e posterior devolução da missiva.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 50878 Nr: 778-19.2011.811.0093

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WRSdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos de Moura Horta - 

OAB:OAB/MT 9.811-B

 Vistos, etc.

Determino que a Secretaria dê o devido cumprimento a Decisão contida 

nos autos com URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 75628 Nr: 1267-17.2015.811.0093

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEUSA TERESINHA HAUBERT 

- OAB:19234/O

 Vistos, etc.

Determino que a Secretaria dê o devido cumprimento a Decisão contida 

nos autos com URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 79087 Nr: 542-57.2017.811.0093

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME CALVO 

CAVALCANTE - OAB:24.542/A

 Vistos,

Tendo em vista a não localização do réu e da testemunha, dê-se vista dos 

autos ao Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 78433 Nr: 86-10.2017.811.0093

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NDSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Emanuel Lima Costa - 

OAB:MT/19.534

 Vistos,

Incialmente, DETERMINO A INCLUSÃO DO PATRONO DO DENUNCIADO NO 

SISTEMA APOLO.

Concedo o prazo de 5 (cinco) dias para a localização da vítima.

Após o prazo, com ou sem endereço, conclusos para designação de nova 

AIJ para a oitiva das demais testemunhas, bem como interrogatório do 

denunciado.

Permaneçam os autos conclusos para decisão.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 78706 Nr: 292-24.2017.811.0093

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURICIO APARECIDO CELINE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME CALVO 

CAVALCANTE - OAB:PR/45.291

 ISTO POSTO, em concordância com o Parquet, julgo IMPROCEDENTE o 

pedido contido na Denúncia para ABSOLVER o acusado MAURÍCIO 

APARECIDO CELINE, já qualificados nos autos, da acusação que lhe é 

imputada (artigo 129, §9° do CP), o que faço com base no disposto no 

artigo 386, II, do Código de Processo Penal.Tendo o acusado sido 

absolvido da acusação que lhe foi imputada, deixo de condená-lo ao 

pagamento das custas e despesas processuais.Dou esta por publicada 

com a entrega em Escrivania. Dispensado o registro, na forma prevista na 

CNGC/MT, intimando-se o réu via Defensor já cadastrado nos autos, 

sendo dispensada sua intimação pessoal.Em razão de não ter Defensoria 

Pública nesta Comarca, diante da nomeação , fixo em favor do Dr. 

Guilherme Calvo Cavalcante, devidamente inscrito na OAB 24542/A/MT, 

honorários advocatícios no valor de 08 (oito) URH’s, a ser custeado pelo 

Estado Mato Grosso.Transitada em julgado a presente sentença, 

procedam-se as anotações, baixas e comunicações de praxe.Publique-se. 
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Registre-se. Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 75246 Nr: 1083-61.2015.811.0093

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA NEIDE ERLICH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE FELIZ NATAL/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARY FRUTO - OAB:7229, 

MARCELO DE ANDRADE FRUTO - OAB:MT/17.223-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Maria Garbeline 

Fonseca - OAB:23328/0

 Vistos em Correição.

Diante de já ter sido determinado em Decisão de fls. 96, porém não ter sido 

cumprido em audiência de conciliação realizada às fls. 108.

Determino, sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, 

especifiquem as partes as provas que pretendem produzir, demonstrando 

a imperiosidade de sua produção, no prazo de 15 dias.

 Decorrido o prazo, sem a devida manifestação, o que deverá ser 

certificado, voltem-me conclusos.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 80028 Nr: 1200-81.2017.811.0093

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAFdSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CBB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO BERTICELLI - 

OAB:12121/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1200-81.2017.811.0093.

Código nº 80028.

Vistos em Correição.

Intime-se a parte autora para apresentação de impugnação no prazo 

Legal.

Com a apresentação da impugnação, Sem prejuízo de eventual julgamento 

antecipado da lide, especifiquem as partes as provas que pretendem 

produzir, demonstrando a imperiosidade de sua produção, no prazo de 15 

dias.

 Decorrido o prazo, sem a devida manifestação, o que deverá ser 

certificado, voltem-me conclusos.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Feliz Natal/MT, 26 de Novembro de 2018.

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 74535 Nr: 710-30.2015.811.0093

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIANO BERTICELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DO MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO BERTICELLI - 

OAB:12121/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

Acolho o pedido de fls. 92v, e mantenho como cálculo homologado o de 

fls. 83, devendo ser desconsiderado o cálculo de fls. 91/92, no mais, 

Cumpra-se INTEGRALMENTE a Sentença de fls. 90, expedindo o 

competente RPV.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 73539 Nr: 264-27.2015.811.0093

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALESSANDRO DOMINGOS DA SILVA, SAMARA ALVES 

DAMACENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE FELIZ NATAL/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - 

OAB:9061/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Maria Garbeline 

Fonseca - OAB:23328/0

 Vistos em Correição.

REVOGO a nomeação anterior e tendo em vista a aceitação para servir 

junto ao banco de peritos desta Comarca de Feliz Natal/MT, NOMEIO como 

expert a perita Doutora Amanda Destefani Evangelista – CRM 7391-MT, 

com endereço a Rua das Nogueiras, n° 1115, Ágape Clínica LTDA – 

Medicina e Segurança do Trabalho, Setor Comercial, Sinop/MT, telefones: 

( 0 6 6 )  3 5 3 5 - 1 2 1 2  e  ( 0 6 6 )  9 9 9 9 5 - 4 0 8 5 ,  e - m a i l : 

dra.amandadestefani@gmail.com, sendo que a perícia deverá ser 

agendada pela Secretaria de Vara junto ao perito, a ser realizada no 

endereço de trabalho da Perita nomeada.

Após, nos termos do artigo 29 da Resolução 305/2014 “a solicitação de 

pagamento dos honorários periciais dar-se-á após o término do prazo 

para que as partes se manifestem sobre o laudo; havendo pedido de 

complementação ou esclarecimento, depois de satisfatória realização, a 

critério do juiz”.

Permanecem inalterados os demais termos da decisão proferida às fls. 

117/118.

 Assim, INTIME-SE a perita nomeada e as partes, nos termos do despacho 

já proferido.

Ciência ao Ministério Público.

Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 76581 Nr: 433-77.2016.811.0093

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEDIO LUIS DASSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS, COMANDO DIESEL TRANSPORTES E LOGISTICAS-EIRELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ary Fruto - OAB:7.229-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

Diante da certidão de fls. 205, providencie Sr. Gestor a juntada da 

Resposta.

Com a Resposta juntada, intime-se a parte requerente para requerer o que 

entender de direito no prazo de 15 dias.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 79092 Nr: 547-79.2017.811.0093

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIANO BERTICELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO BERTICELLI - 

OAB:12121/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

Cumpra-se INTEGRALMENTE a Sentença de fls. 60/61.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 72956 Nr: 922-85.2014.811.0093

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILMAR LEMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC SEGUROS (BRASIL) S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON CARLOS ALVES 
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BOTIN - OAB:14480

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:6611

 Vistos em Correição.

Diante da certidão de fls. 143, REVOGO a nomeação anterior e tendo em 

vista a aceitação para servir junto ao banco de peritos desta Comarca de 

Feliz Natal/MT, NOMEIO como expert a perita Doutora Amanda Destefani 

Evangelista – CRM 7391-MT, a qual deverá ser intimada para que no prazo 

de 10 dias apresente a sua proposta de honorários periciais.

Permanecem inalterados os demais termos da decisão proferida às fls. 

125/126.

 Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 48410 Nr: 153-53.2009.811.0093

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUSTAVO FERREIRA DE SOUZA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON TARNOSCHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Vilas Boas Farias - 

OAB:9432/MS, Henrique Vilas Boas Farias - OAB:10092/MS, JARBAS 

LINDOMAR ROSA - OAB:9876/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADALBERTO GODOY - 

OAB:87101/SP, LUCIANO ANDRÉ FRIZÃO - OAB:8340-B/MT

 Processo nº 153-53.2009.811.0093.

Código nº 48410

Vistos em Correição.

Cumpra-se INTEGRALMENTE a Decisão de fls. 375.

Determino desde já que a Secretaria atente-se ao cumprimento INTEGRAL 

das Determinações, antes de mandar os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Feliz Natal/MT, 26 de Novembro de 2018.

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 47221 Nr: 92-32.2008.811.0093

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WESLEY REZENDE RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA S/A, AMAZÔNIA MOTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ary Fruto - OAB:7.229-B, ELIANE 

FRUTO - OAB:10.372/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILSON ROBERTO LAUSER - 

OAB:OAB/MT 8.331

 Processo nº 92-32.2008.811.0093

Código nº 47221

Vistos em Correição.

Analisando detidamente os autos e, em que pese a verificação de que 

realmente não há nenhum valor vinculado à conta judicial destes autos, 

necessário se faz a análise do bloqueio judicial, via Bacenjud, realizado 

em 15/05/2013.

Conforme se observa do extrato de fls. 140/141, o magistrado à época 

realizou o bloqueio na conta bancária do requerido Banco Finasa S/A, 

junto ao Banco Bradesco Financiamentos, no valor de R$15.129,80 

(quinze mil, cento e vinte e nove reais e oitenta centavos), através da 

unidade jurisdicional “Vara Única de Vera” (código 4665), quando o 

correto seria ter realizado pela “Vara Única de Feliz Natal” (código 4666). 

Referido equívoco é justificável, uma vez que o referido magistrado 

cumulava as duas Comarcas mencionadas.

Assim, o valor bloqueado, que gerou o ID 072014000007704725, 

aparentemente está vinculado à Comarca de Vera, porém com a indicação 

dos dados referentes aos presentes autos, razão pela qual o extrato de 

fls. 158/159 encontra-se zerado.

Desta forma, DETERMINO que o Sr. Gestor realize o necessário junto à 

Conta Única do TJMT, verificando a existência de valores depositados 

junto à Comarca de Vera, mas com a indicação dos dados dos presentes 

autos, certificando-se o ocorrido.

Caso seja positiva tal diligência, determino desde já, a vinculação daquela 

quantia aos presentes autos, com posterior liberação, mediante Alvará 

Judicial, em favor do requerido peticionante de fls. 160, encaminhando-se 

os autos à CAA.

Em caso de não ser localizado qualquer quantia, conclusos para 

deliberações.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Feliz Natal/MT, 23 de novembro de 2018.

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 83909 Nr: 1063-65.2018.811.0093

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CJDS, NR

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA SASSO ANDREOTTO - 

OAB:19.981

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Diante da convocação para participação no curso de capacitação acerca 

da implantação do sistema PJE 2.0 na Comarca de Cuiabá, há necessidade 

de readequação da pauta de da audiência, Redesigno à solenidade 

aprazada na vertente demanda para o dia 01/04/2019 às 16h45min.

Mantenho inalteradas as demais determinações anteriores.

Intimem-se às partes, devendo o oficial de justiça se atentar para 

questionar a parte se esta necessita de advogado.

Cumpra-se, com urgência, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 71442 Nr: 835-66.2013.811.0093

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RVK, MGMK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eloise Alves Pereira - 

OAB:20461/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Diante da convocação para participação no curso de capacitação acerca 

da implantação do sistema PJE 2.0 na Comarca de Cuiabá, há necessidade 

de readequação da pauta de da audiência, Redesigno à solenidade 

aprazada na vertente demanda para o dia 09/04/2019 às 13h30min.

Mantenho inalteradas as demais determinações anteriores.

Intimem-se às partes, devendo o oficial de justiça se atentar para 

questionar a parte se esta necessita de advogado.

Cumpra-se, com urgência, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 81138 Nr: 1870-22.2017.811.0093

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX PONTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PHILIPPE ZANDARIN VILLELA 

MAGALHÃES - OAB:16244

 Vistos,

Com relação ao pedido de acareação, tendo em vista a divergência 

apontada pelos réus, entendo por bem realizar a diligencia pretedida, 

limitada ao ponto controvertido.

Assim, designo audiência para o dia 12/12/2018, Às 14:30 horas, para a 

oitiva da testemunha Leidiane Pontes, bem como para acareação dos réus 

Marcela Abreu e Alex Pontes.

EXPEÇA-SE MANDADO DE CONDUÇÃO COERCITIVA para a testemunha 

Leidiane Pontes.

Oficie-se os Presídios onde os réus se encontram para realizar a escolta 

até este Juízo no dia ora determinado.

Saem as partes devidamente intimadas.

Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 82684 Nr: 2722-46.2017.811.0093

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcela de Souza Abreu

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PHILIPPE ZANDARIN VILLELA 

MAGALHÃES - OAB:16244

 Vistos,

Com relação ao pedido de acareação, tendo em vista a divergência 

apontada pelos réus, entendo por bem realizar a diligencia pretendida, 

limitada ao ponto controvertido.

Assim, designo audiência para o dia 12/12/2018, Às 14:30 horas, para a 

oitiva da testemunha Leidiane Pontes, bem como para acareação dos réus 

Marcela Abreu e Alex Pontes.

EXPEÇA-SE MANDADO DE CONDUÇÃO COERCITIVA para a testemunha 

Leidiane Pontes.

Oficie-se os Presídios onde os réus se encontram para realizar a escolta 

até este Juízo no dia ora determinado.

Saem as partes devidamente intimadas.

Cumpra-se, com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 76238 Nr: 274-37.2016.811.0093

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ FERNANDO TONDELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEMA-SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO 

AMBIENTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAQUEL ZINI - OAB:16972

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

Considerando que não há nos autos certidão acerca da tempestividade da 

contestação apresentada às fls. 364/399, determino que a Secretaria 

Certifique.

Após, em Intime-se a parte autora para apresentação de impugnação no 

prazo Legal.

Com a apresentação da impugnação, Sem prejuízo de eventual julgamento 

antecipado da lide, especifiquem as partes as provas que pretendem 

produzir, demonstrando a imperiosidade de sua produção, no prazo de 15 

dias.

 Decorrido o prazo, sem a devida manifestação, o que deverá ser 

certificado, voltem-me conclusos.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 80629 Nr: 1569-75.2017.811.0093

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIO REDEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S. A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA V. POMMER SENN - 

OAB:14810

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bernardo Rodrigues de 

Oliveira Castro - OAB:13.116 OAB MS

 Vistos em Correição.

Determino, sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, 

especifiquem as partes as provas que pretendem produzir, demonstrando 

a imperiosidade de sua produção, no prazo de 15 dias.

 Decorrido o prazo, sem a devida manifestação, o que deverá ser 

certificado, voltem-me conclusos.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 81757 Nr: 2262-59.2017.811.0093

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO EUGÊNIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUI HEEMANN JUNIOR - 

OAB:15326

 Processo nº 2262-59.2017.811.0093

Código nº 81757.

Vistos em Correição.

Inicialmente determino que a Secretaria providencie a troca da etiqueta dos 

autos, eis que está ilegível.

Acolho a Petição juntada às fls. 36/37, pois em detida análise verifico que 

a certidão do Oficial de justiça consta com a mesma data da audiência 

designada, qual seja 13/08/2018.

Assim, designo audiência de conciliação para o dia 12/03/2019, às 

13h30min.

Mantenho inalteradas as demais determinações de fls. 30.

Determino que a Sra. Oficial de Justiça, se atente ao cumprimento de seus 

mandados dentro do prazo Legal.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Feliz Natal/MT, 26 de Novembro de 2018.

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 76590 Nr: 440-69.2016.811.0093

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDERSON PAULI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Delegado de Polícia Judicária Civil

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDERSON PAULI - OAB:13534

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

Antes de analisar o pedido, verifico que não há manifestação ministerial, 

conforme determinado em Decisão de fls. 72/74, assim dê-se vistas dos 

autos ao Ministério Público para apresentação de manifestação no prazo 

de 10 (dez) dias.

Após o cumprimento INTEGRAL de Decisão de fls. 72/74, voltem-me os 

autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 46623 Nr: 722-25.2007.811.0093

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA SIMONI ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

(INSS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA VOINE DE SOUZA 

NÉRI - OAB:MT 8.740-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

Diante da manifestação de fls. 213, Intime-se a parte requerente para 

requerer o que entender de direito no prazo de 15 dias.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 81722 Nr: 2232-24.2017.811.0093

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEUZA VIERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2232-24.2017.811.0093.

Código nº 81722

Vistos em Correição.

REVOGO a nomeação anterior e tendo em vista a aceitação para servir 

junto ao banco de peritos desta Comarca de Feliz Natal/MT, NOMEIO como 

expert a perita Doutora Amanda Destefani Evangelista – CRM 7391-MT, 

com endereço a Rua das Nogueiras, n° 1115, Ágape Clínica LTDA – 

Medicina e Segurança do Trabalho, Setor Comercial, Sinop/MT, telefones: 

( 0 6 6 )  3 5 3 5 - 1 2 1 2  e  ( 0 6 6 )  9 9 9 9 5 - 4 0 8 5 ,  e - m a i l : 

dra.amandadestefani@gmail.com.

FIXO os honorários periciais em R$ 200,00 (duzentos reais), nos termos 

da Resolução nº 305/2014 do CJF, sendo que a perícia deverá ser 

agendada pela Secretaria de Vara junto ao perito, a ser realizada no 

endereço de trabalho da Perita nomeada.

Após, nos termos do artigo 29 da Resolução 305/2014 “a solicitação de 

pagamento dos honorários periciais dar-se-á após o término do prazo 

para que as partes se manifestem sobre o laudo; havendo pedido de 

complementação ou esclarecimento, depois de satisfatória realização, a 

critério do juiz”.

Permanecem inalterados os demais termos da decisão proferida às fls. 

36/38.

 Assim, INTIME-SE a perita nomeada e as partes, nos termos do despacho 

já proferido.

Ciência ao Ministério Público.

Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Feliz Natal/MT, 23 de Novembro de 2018.

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 79035 Nr: 512-22.2017.811.0093

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANA TIEPO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emanuel Lima Costa - 

OAB:MT/19.534

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 512-22.2017.811.0093.

Código nº 79035

Vistos em Correição.

REVOGO a nomeação anterior e tendo em vista a aceitação para servir 

junto ao banco de peritos desta Comarca de Feliz Natal/MT, NOMEIO como 

expert a perita Doutora Amanda Destefani Evangelista – CRM 7391-MT, 

com endereço a Rua das Nogueiras, n° 1115, Ágape Clínica LTDA – 

Medicina e Segurança do Trabalho, Setor Comercial, Sinop/MT, telefones: 

( 0 6 6 )  3 5 3 5 - 1 2 1 2  e  ( 0 6 6 )  9 9 9 9 5 - 4 0 8 5 ,  e - m a i l : 

dra.amandadestefani@gmail.com.

FIXO os honorários periciais em R$ 200,00 (duzentos reais), nos termos 

da Resolução nº 305/2014 do CJF, sendo que a perícia deverá ser 

agendada pela Secretaria de Vara junto ao perito, a ser realizada no 

endereço de trabalho da Perita nomeada.

Após, nos termos do artigo 29 da Resolução 305/2014 “a solicitação de 

pagamento dos honorários periciais dar-se-á após o término do prazo 

para que as partes se manifestem sobre o laudo; havendo pedido de 

complementação ou esclarecimento, depois de satisfatória realização, a 

critério do juiz”.

Permanecem inalterados os demais termos da decisão proferida às fls. 

41/43.

 Assim, INTIME-SE a perita nomeada e as partes, nos termos do despacho 

já proferido.

Ciência ao Ministério Público.

Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Feliz Natal/MT, 23 de Novembro de 2018.

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 80475 Nr: 1467-53.2017.811.0093

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA MARIA PALUDO VIDAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1467-53.2017.811.0093.

Código nº 80475

Vistos em Correição.

REVOGO a nomeação anterior e tendo em vista a aceitação para servir 

junto ao banco de peritos desta Comarca de Feliz Natal/MT, NOMEIO como 

expert a perita Doutora Amanda Destefani Evangelista – CRM 7391-MT, 

com endereço a Rua das Nogueiras, n° 1115, Ágape Clínica LTDA – 

Medicina e Segurança do Trabalho, Setor Comercial, Sinop/MT, telefones: 

( 0 6 6 )  3 5 3 5 - 1 2 1 2  e  ( 0 6 6 )  9 9 9 9 5 - 4 0 8 5 ,  e - m a i l : 

dra.amandadestefani@gmail.com.

FIXO os honorários periciais em R$ 200,00 (duzentos reais), nos termos 

da Resolução nº 305/2014 do CJF, sendo que a perícia deverá ser 

agendada pela Secretaria de Vara junto ao perito, a ser realizada no 

endereço de trabalho da Perita nomeada.

Após, nos termos do artigo 29 da Resolução 305/2014 “a solicitação de 

pagamento dos honorários periciais dar-se-á após o término do prazo 

para que as partes se manifestem sobre o laudo; havendo pedido de 

complementação ou esclarecimento, depois de satisfatória realização, a 

critério do juiz”.

Permanecem inalterados os demais termos da decisão proferida às fls. 

33/35.

 Assim, INTIME-SE a perita nomeada e as partes, nos termos do despacho 

já proferido.

Ciência ao Ministério Público.

Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Feliz Natal/MT, 23 de Novembro de 2018.

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 77903 Nr: 1133-53.2016.811.0093

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LVMDS, LUCIANA MARTINS BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO BERTICELLI - 

OAB:12121/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1133-53.2016.811.0093.

Código nº 77903

Vistos em Correição.

REVOGO a nomeação anterior e tendo em vista a aceitação para servir 

junto ao banco de peritos desta Comarca de Feliz Natal/MT, NOMEIO como 

expert a perita Doutora Amanda Destefani Evangelista – CRM 7391-MT, 

com endereço a Rua das Nogueiras, n° 1115, Ágape Clínica LTDA – 

Medicina e Segurança do Trabalho, Setor Comercial, Sinop/MT, telefones: 

( 0 6 6 )  3 5 3 5 - 1 2 1 2  e  ( 0 6 6 )  9 9 9 9 5 - 4 0 8 5 ,  e - m a i l : 

dra.amandadestefani@gmail.com.

FIXO os honorários periciais em R$ 200,00 (duzentos reais), nos termos 

da Resolução nº 305/2014 do CJF, sendo que a perícia deverá ser 

agendada pela Secretaria de Vara junto ao perito, a ser realizada no 

endereço de trabalho da Perita nomeada.

Após, nos termos do artigo 29 da Resolução 305/2014 “a solicitação de 

pagamento dos honorários periciais dar-se-á após o término do prazo 

para que as partes se manifestem sobre o laudo; havendo pedido de 

complementação ou esclarecimento, depois de satisfatória realização, a 

critério do juiz”.
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Permanecem inalterados os demais termos da decisão proferida às fls. 

23/24.

 Assim, INTIME-SE a perita nomeada e as partes, nos termos do despacho 

já proferido.

Ciência ao Ministério Público.

Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Feliz Natal/MT, 23 de Novembro de 2018.

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 80278 Nr: 1352-32.2017.811.0093

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO APARECIDO RIBEIRO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ JOANELLA - OAB:8601

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1352-32.2017.811.0093.

Código nº 80278

Vistos em Correição.

REVOGO a nomeação anterior e tendo em vista a aceitação para servir 

junto ao banco de peritos desta Comarca de Feliz Natal/MT, NOMEIO como 

expert a perita Doutora Amanda Destefani Evangelista – CRM 7391-MT, 

com endereço a Rua das Nogueiras, n° 1115, Ágape Clínica LTDA – 

Medicina e Segurança do Trabalho, Setor Comercial, Sinop/MT, telefones: 

( 0 6 6 )  3 5 3 5 - 1 2 1 2  e  ( 0 6 6 )  9 9 9 9 5 - 4 0 8 5 ,  e - m a i l : 

dra.amandadestefani@gmail.com.

FIXO os honorários periciais em R$ 200,00 (duzentos reais), nos termos 

da Resolução nº 305/2014 do CJF, sendo que a perícia deverá ser 

agendada pela Secretaria de Vara junto ao perito, a ser realizada no 

endereço de trabalho da Perita nomeada.

Após, nos termos do artigo 29 da Resolução 305/2014 “a solicitação de 

pagamento dos honorários periciais dar-se-á após o término do prazo 

para que as partes se manifestem sobre o laudo; havendo pedido de 

complementação ou esclarecimento, depois de satisfatória realização, a 

critério do juiz”.

Permanecem inalterados os demais termos da decisão proferida às fls. 

75/77.

 Assim, INTIME-SE a perita nomeada e as partes, nos termos do despacho 

já proferido.

Ciência ao Ministério Público.

Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Feliz Natal/MT, 23 de Novembro de 2018.

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 80573 Nr: 1518-64.2017.811.0093

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATAN MARCOLIN MORETTO, JOSÉ NILTON 

MORETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1518-64.2017.811.0093

Código nº 80573

Vistos.

Verifica-se a juntada de novo acordo entabulado pelas partes, com 

alteração em relação a valores, datas de pagamento, dentre outros (fls. 

72/73).

Ocorre que já houve a prolação de sentença homologatória às fls. 

64/64-v, bem como acolhimento dos embargos de declaração de fls. 

70/71.

Assim, deixo de analisar o novo acordo.

No mais, cumpra-se o remanescente da sentença de fls. 64/64v, com 

envio à CAA.

Feliz Natal/MT, 23 de novembro de 2018.

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 73824 Nr: 391-62.2015.811.0093

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLGA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARLINDO JOSE VOGEL - 

OAB:5360/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 391-62.2015.811.0093.

Código nº 73824

Vistos em Correição.

REVOGO a nomeação anterior e tendo em vista a aceitação para servir 

junto ao banco de peritos desta Comarca de Feliz Natal/MT, NOMEIO como 

expert a perita Doutora Amanda Destefani Evangelista – CRM 7391-MT, 

com endereço a Rua das Nogueiras, n° 1115, Ágape Clínica LTDA – 

Medicina e Segurança do Trabalho, Setor Comercial, Sinop/MT, telefones: 

( 0 6 6 )  3 5 3 5 - 1 2 1 2  e  ( 0 6 6 )  9 9 9 9 5 - 4 0 8 5 ,  e - m a i l : 

dra.amandadestefani@gmail.com.

FIXO os honorários periciais em R$ 200,00 (duzentos reais), nos termos 

da Resolução nº 305/2014 do CJF, sendo que a perícia deverá ser 

agendada pela Secretaria de Vara junto ao perito, a ser realizada no 

endereço de trabalho da Perita nomeada.

Após, nos termos do artigo 29 da Resolução 305/2014 “a solicitação de 

pagamento dos honorários periciais dar-se-á após o término do prazo 

para que as partes se manifestem sobre o laudo; havendo pedido de 

complementação ou esclarecimento, depois de satisfatória realização, a 

critério do juiz”.

Permanecem inalterados os demais termos da decisão proferida às fls. 

54/55.

 Assim, INTIME-SE a perita nomeada e as partes, nos termos do despacho 

já proferido.

Ciência ao Ministério Público.

Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Feliz Natal/MT, 23 de Novembro de 2018.

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 79945 Nr: 1156-62.2017.811.0093

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEX SOMMERFELDT DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANUELA KRUEGER - 

OAB:MT/17.902, MURILO FERREIRA BLANCO - OAB:MT/18.713

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Corrêa Rodrigues - 

OAB:110.459, Marcelo Davoli Lopes - OAB:143.370, Maristella de 

Farias Melo Santos - OAB:135.132

 Ante o exposto, impõe-se a instauração do incidente de conflito negativo 

de competência na forma do artigo 66, II, do Código de Processo Civil, c/c 

artigo 202 e ss. do Regimento Interno do TJMT.OFICIE-SE ao 

Excelentíssimo Senhor Presidente do TJ-MT (art. 953, I, CPC), instruindo o 

expediente com cópia das peças pertinentes constantes dos 

autos.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Feliz Natal/MT, 

23 de Novembro de 2018.JULIANO HERMONT HERMES DA SILVAJuiz de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 74574 Nr: 730-21.2015.811.0093

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Vitor Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ary Fruto - OAB:7.229-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner B. Mascarenhas 

Barbosa - OAB:MT/13.245-A, Evandro Cesar Alexandre dos Santos 

- OAB:13431-A/MT

 Processo nº 730-21.2015.811.0093

Código nº 74574

 Vistos, etc.

De início, verifica-se que a parte autora interpôs Recurso de Apelação de 

fls. 86/93, sendo que a parte requerida, por sua vez, interpôs Recurso 

Adesivo à mencionada Apelação às fls. 95/111.

 Às fls. 113, a parte autora requereu a desistência da Apelação 

anteriormente interposta.

Assim, nos termos do art. 997, §2º, III do CPC, considerando que o 

Recurso Adesivo segue a sorte do Principal, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA 

mencionada, com o consequente não conhecimento do adesivo.

No mais, certifique-se o trânsito em julgado, cumprindo-se as 

determinações da sentença de fls. 66/69, com envio dos autos à CAA.

Feliz Natal/MT, 22 de novembro de 2018.

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

Juiz Substituto.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 82456 Nr: 41-69.2018.811.0093

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EBFDB, IDB

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE MOURA HORTA - 

OAB:9811/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 41-69.2018.811.0093.Código nº 82456*Vistos em 

correição.Trata-se de Ação de Divórcio Direto proposto ELENICE BEATRIZ 

FREDRICH DAL BEM e IVO DAL BEM, devidamente qualificados nos 

autos.Com a inicial (fls. 04/11) vieram os documentos de fls. 12/19.Em 

síntese, as partes casaram-se no ano de 2002 sob comunhão parcial de 

bens e que se encontram separados de fato a 1 ano, bem como não têm 

interesse na reconciliação.Afirmaram que da união conjugal adveio uma 

filha e adquiriram bens. Aportou aos autos petição de acordo formulado 

entre as partes (fls.04-11), dispuseram sobre os alimentos, a guarda, 

visitas bem como bens e partilha.Vieram-me os autos conclusos.É o relato 

do necessário. Fundamento. Decido.O divórcio tem como principal efeito 

pôr termo ao casamento, dissolvendo o vínculo conjugal, consoante art. 

1.571, inciso IV, do Código Civil.Como se sabe, com a vigência da Emenda 

Constitucional nº 66/2010, não se exige mais qualquer lapso para a 

decretação do divórcio e, no caso vertente, a prova produzida revela que 

o casal se encontra separado de fato, gerando a presunção da ruptura da 

vida em comum e da impossibilidade de sua reconstituição.Isto posto, 

HOMOLOGO por sentença, os termos acordados entre as partes, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, com fundamento no artigo 

487, III do CPC, e por estarem preenchidos os requisitos legais, DECRETO 

O DIVÓRCIO do casal ELENICE BEATRIZ FREDRICH DAL BEM e IVO DAL 

BEM, qualificados nos autos, declarando extinto o casamento e seus 

efeitos, o que faço com supedâneo no artigo 226, § 6º da Constituição 

Federal e no artigo 1.571, inciso IV, do Código Civil.Quanto ao nome da 

autora, eis que volta usar o nome de solteira ELENICE BEATRIZ 

FREDRICH.Sem custas, eis que DEFIRO a Justiça Gratuita.Após o trânsito 

em julgado, expeça-se mandado de averbação ao Cartório competente e 

em seguida, arquivem-se os autos com as baixas e cautelas de 

estilo.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Feliz Natal/MT, 20 

de novembro de 2018JULIANO HERMONT HERMES DA SILVAJuiz de 

Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 72236 Nr: 391-96.2014.811.0093

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COLONIZADORA DEBASTIANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLIVIA ROBERTA GRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO BERTICELLI - 

OAB:12121/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Diante da informação do oficial de justiça certificado às fls. 75, verifico 

que a Requerida não se encontra mais no imóvel a ser reintegrado, bem 

como por se tratar de Requerida Revel, assim deixo de acolher a Petição 

de fls. 77.

No mais, determino o cumprimento INTEGRAL da Sentença de fls. 63/66.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 75405 Nr: 1168-47.2015.811.0093

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: L. PERUZATTO ME, LEONARDO PERUZATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAMINADOS SÃO JOSÉ LTDA EPP, CHARLES 

OZORIO DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO BERTICELLI - 

OAB:12121/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO BULHÕES DOS 

SANTOS - OAB:8182/MT, DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - 

OAB:9.061-B/MT

 Processo nº 1168-47.2015.811.0093

Código nº 75405

Vistos em Correição

Cumpra-se INTEGRALMENTE a decisão de fls. 82.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Feliz Natal/MT, 19 de Novembro de 2018.

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 72828 Nr: 836-17.2014.811.0093

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DA PAZ PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S/A - REDE/CEMAT, LIDER CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA, UNIDAS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ary Fruto - OAB:7.229-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO VALTER 

DORNELLES DIAS - OAB:MT/9.084 - A, EDUARDO VITAL CHAVES - 

OAB:257874, Evandro Cesar Alexandre dos Santos - 

OAB:13431-A/MT, RONALDO RAYES - OAB:

 “Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial. Por 

consequência, DECLARO extinto o processo com resolução do mérito, 

com fundamento no artigo 487, inciso I, do NCPC e quanto as Requeridas 

Centrais Elétricas Matogrossensses S/A – Rede CEMAT e Unidas S/A, 

JULGO EXTINTA, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRIT, com fundamento no artigo 

485, inciso VI, do NCPC”.No mais, mantenho a Sentença de fls. 389/392. 

Quanto a Apelação apresentada às fls. 394/401, se Tempestivo o que 

deverá ser devidamente certificado (NCPC, art. 1.003, intime-se a parte 

recorrida para apresentar contrarrazões no prazo legal. Após, 

REMETAM-SE os presentes autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso para apreciação dos recursos interpostos, com as 

nossas homenagens. Antes da remessa ao Tribunal, OBSERVE-SE o 

disposto no artigo 346, da CNGC.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Feliz Natal/MT, 19 de Novembro de 2018.JULIANO HERMONT 

HERMES DA SILVAJuiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 47690 Nr: 564-33.2008.811.0093

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZABETE DOS REIS VELOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ary Fruto - OAB:7.229-B, ELIANE 
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FRUTO - OAB:10.372/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Miranda Lima - 

OAB:13241-A/MT

 Processo número: 564-33.2008.811.0093.

Código nº: 47690

Vistos em Correição.

Analisando detidamente os autos, bem como considerando o teor da 

petição de fls. 200/201, Determino que a Secretaria verifique acerca da 

verificação do Alvará, e após, proceda com a liberação dos valores 

depositados nos autos, na respectiva conta bancária informada na petição 

retro.

Após, INTIME-SE a parte, informando a liberação do depósito judicial.

No mais, retornem os autos ao Arquivo.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Feliz Natal/MT, 19 de novembro de 2018.

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 80384 Nr: 1423-34.2017.811.0093

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVA BERNADETE PEREIRA PAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Cordoba Fruto - 

OAB:21.244 MT, ARY FRUTO - OAB:7229

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1423-34.2017.811.0093

Código nº 80384

Vistos em Correição.

Se Tempestivo a Apelação apresentada (fls. 76/99), o que deverá ser 

devidamente certificado (NCPC, art. 1.003) e diante da apresentação das 

contrarrazões às fls. 102/107, REMETAM-SE os presentes autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para apreciação 

dos recursos interpostos, com as nossas homenagens. Antes da 

remessa ao Tribunal, OBSERVE-SE o disposto no artigo 346, da CNGC.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Feliz Natal/MT, 19 de novembro de 2018.

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 83287 Nr: 668-73.2018.811.0093

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IONE APARECIDA KARPSTEIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO ROBERTO BIASSEBETI, SAFRAS 

ARMAZÉNS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBSON REZENDE DOS SANTOS 

- OAB:16428

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 668-73.2018.811.0093.

Código nº 83287

Vistos em Correição.

Analisando detidamente os autos, bem como ante o teor do contido às fls. 

30/30v, SUSPENDO os efeitos da decisão de fls. 20/21, até o julgamento 

do agravo de instrumento.

 Intimem-se as partes.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Feliz Natal/MT, 06 de Novembro de 2018.

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 79359 Nr: 739-12.2017.811.0093

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLOS MARINHO SCHUSTER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROMULO MARTINS NAGIB - 

OAB:19015

 Processo nº 739-12.2017.811.0093.

Código nº (79359)

Vistos em correição.

Conforme já determinado na sentença de fls. 53, e diante do cumprimento 

do acordo firmado às fls. 52/52v, que restou cumprido conforme as 

fls.55/66, 70/73v e 83/86, determino o IMEDIATO arquivamento dos 

presentes autos.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Feliz Natal/MT, 05 de Novembro de 2018.

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 84336 Nr: 1330-37.2018.811.0093

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDL, KFDSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE MOURA HORTA - 

OAB:9.811 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1330-37.2018.811.0093.Código nº 84336*Vistos em 

correição.Trata-se de Ação de Divórcio Direto proposto por JUCELIO DE 

LIMA e KEILA FERREIRA DA SILVA LIMA, devidamente qualificados nos 

autos.Com a inicial (fls. 04/09) vieram os documentos de fls. 10/22.Em 

síntese, as partes casaram-se no ano de 2004 sob comunhão parcial de 

bens e que se encontram separados de fato a 10 anos, bem como não 

têm interesse na reconciliação.Afirmaram que da união conjugal adveio 

filhos, e não adquiriram bens. Aportou aos autos petição de acordo 

formulado entre as partes (fls.04-09), dispuseram sobre os alimentos, a 

guarda bem como visitas.Vieram-me os autos conclusos.É o relato do 

necessário. Fundamento. Decido.O divórcio tem como principal efeito pôr 

termo ao casamento, dissolvendo o vínculo conjugal, consoante art. 1.571, 

inciso IV, do Código Civil.Como se sabe, com a vigência da Emenda 

Constitucional nº 66/2010, não se exige mais qualquer lapso para a 

decretação do divórcio e, no caso vertente, a prova produzida revela que 

o casal se encontra separado de fato, gerando a presunção da ruptura da 

vida em comum e da impossibilidade de sua reconstituição.Isto posto, 

HOMOLOGO por sentença, os termos acordados entre as partes, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, com fundamento no artigo 

487, III do CPC, e por estarem preenchidos os requisitos legais, DECRETO 

O DIVÓRCIO do casal JUCELIO DE LIMA e KEILA FERREIRA DA SILVA 

LIMA, qualificados nos autos, declarando extinto o casamento e seus 

efeitos, o que faço com supedâneo no artigo 226, § 6º da Constituição 

Federal e no artigo 1.571, inciso IV, do Código Civil.Quanto ao nome da 

autora, eis que volta usar o nome de solteira.Sem custas, eis que DEFIRO 

a Justiça Gratuita.Após o trânsito em julgado, expeça-se mandado de 

averbação ao Cartório competente e em seguida, arquivem-se os autos 

com as baixas e cautelas de estilo.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Feliz Natal/MT, 20 de novembro de 2018JULIANO HERMONT 

HERMES DA SILVAJuiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 75095 Nr: 997-90.2015.811.0093

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDUSTRIA DE ESQUADRIAS LUTISA LTDA., 

Custódio Bona

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA - 

PROCURADORA DO ESTADO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 997-90.2015.811.0093

Código nº 75095-

Vistos em correição.

DESENTRANHE-SE às fls. 27/36, eis que não se refere aos autos, junte 
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nos autos corretos.

CERTIFICAR-SE quanto às fls. 25/26 se realmente pertence a estes autos, 

visto que, não houve requerimento para expedição de mandado neste 

endereço.

CERTIFIQUE-SE quanto ao cumprimento da Carta Precatória de fls. 16, em 

caso do réu não poder ser localizado no referido endereço, INTIME-SE a 

parte exequente para requerer o que entender de direito no prazo de 10 

(dez) dias.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Feliz Natal/MT, 20 de Novembro de 2018.

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 50735 Nr: 633-60.2011.811.0093

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IAMACU INDUSTRIAL E FLORESTAL LTDA, NEI 

FRANCIO, ADRIANA ZIBETTI FRANCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:MT-2287 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 633-60.2011.811.0093

Código nº 50735-

Vistos em correição.

Analisando detidamente os autos, INDEFIRO o requerimento formulado pela 

parte exequente às fls. 214, considerando que transcorreu o prazo de 

120 dias entre a data da protocolação da petição e a data hodierna.

Desse modo, INTIME-SE a parte exequente, a fim de que se manifeste 

quanto ao prosseguimento da ação, providenciando o necessário para o 

deslinde do feito, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção sem 

resolução do mérito, consoante o disposto no art. 485, inciso VI, do CPC.

DETERMINO que a secretaria providencie o necessário, quanto à abertura 

de um novo volume, tendo em vista, que passou das 200 folhas.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Feliz Natal/MT, 20 Novembro de 2018.

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 77516 Nr: 959-44.2016.811.0093

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sipal Indústria e Comércio Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): André Diego Tezolin, CARLINE DASSIO 

TEZOLIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO DESIDÉRIO - 

OAB:40321, FABIO LUIS ANTONIO - OAB:31149

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 RECEBO a emenda inicial de fls. 28/32.CITE-SE a parte executada para, 

em 3 dias, efetuar o pagamento da dívida conforme artigo 829, do Novo 

Código de Processo Civil, cientificando-a de que, independentemente de 

penhora, depósito ou caução, poderá opor embargos no prazo de 15 dias, 

contados da data da juntada do mandado de citação aos autos (artigos. 

914 e 915 do NCPC) ou, no mesmo prazo dos embargos, desde que 

reconheça o crédito da parte exequente, depositar 30% do valor em 

execução, inclusive custas e honorários de advogado, para que possa 

pleitear o parcelamento do restante, em até seis parcelas, corrigidas 

monetariamente e acrescidas de juros moratórios de 1% ao mês (artigo 

916 do NCPC).O deferimento do parcelamento depende de manifestação 

do credor, quanto ao preenchimento dos requisitos (art. 916, NCPC).Fixo 

os honorários advocatícios em 10% do valor do débito (art. 827 NCPC), 

verba essa que será reduzida pela metade caso a parte executada efetue 

o pagamento nos 3 dias acima indicados (art. 827, § 1º NCPC).Tão logo 

verificado pelo Oficial de Justiça que não houve pagamento no prazo 

assinalado, e desde que haja suficiente recolhimento de custas, deverá 

proceder à penhora e à avaliação, lavrando-se auto e intimando-se o 

executado, se a diligência ocorrência na presença deste (art. 829, § 1º 

NCPC).A penhora recairá sobre os bens indicados pelo exequente, salvo 

se outros forem indicados pelo executado e aceitos pelo juiz, mediante 

demonstração de que a constrição proposta lhe será menos onerosa e 

que não trará prejuízo ao exequente (art. 829, § 2º NCPC).Recaindo a 

penhora em bens imóveis, será intimado também o cônjuge da parte 

executada, salvo se forem casados em regime de separação absoluta de 

bens (Art. 842 do NCPC).Feita a penhora, os bens ficarão 

preferencialmente em poder do depositário judicial (art. 840, II NCPC). (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 70558 Nr: 789-14.2012.811.0093

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F. F. MADEIRAS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

Procurador do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 789-14.2012.811.0093

Código nº 70558-

Vistos em correição.

Diante da certidão de fls. 30, INTIME-SE a parte exequente para requerer o 

que entender de direito.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Feliz Natal/MT, 20 de Novembro de 2018.

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 78226 Nr: 1311-02.2016.811.0093

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE FELIZ NATAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUILHERME ONOFRE KOBELINSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Maria Garbeline Fonseca - 

OAB:23328/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1311-02.2016.811.0093.

Código nº 78226-

Vistos em correição.

Inobstante a petição de fls. 29, DETERMINO o cumprimento da Sentença de 

fls. 18/18v.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Feliz Natal/MT, 20 de Novembro de 2018.

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 77177 Nr: 753-30.2016.811.0093

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÓVEIS ARAGUAIA LTDA-ME, Sigmar Reinke, 

FLAVIO LIEBICH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

Procurador do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 753-30.2016.811.0093.

Código: 77177*

Vistos em correição.

CUMPRA-SE a presente Carta Precatória, servindo esta como mandado, 

providenciando-se as diligências necessárias para seu fiel cumprimento. 

Se for o caso, SOLICITEM-SE ao juízo deprecante as providencias 

necessárias, sob pena de devolução da missiva, independente de seu 

cumprimento, nos termos do artigo 393 da CNGC.

Realizado o ato deprecado e pagas as custas porventura existentes, ou 

restando negativas as diligências de cumprimento do Mandado, 

DEVOLVA-SE ao Juízo deprecante, com as baixas de estilo e com nossas 

homenagens.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Feliz Natal/MT, 19 de novembro de 2018.

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

Juiz de Direito.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 73335 Nr: 101-47.2015.811.0093

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALESSANDRO EDGARD FERREIRA BISIGATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO DALLAGNOL, DALLAGNOL 

IMÓVEIS, GILIANDRA CRISTINA DALLAGNOL, Marilene Casagrande 

Dallagnol

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ary Fruto - OAB:7.229-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Giliandra Cristina Dallagnol - 

OAB:15388

 Vistos em Correição.

Trata-se de Ação Cumprimento de Sentença Provisório, ajuizada por 

Alessandro Edgard Ferreira Bisigato, em desfavor de Ronaldo Dallagnol, 

Dallagnol Imoveis, Marlen Casagrande Dallagnol e Giliandra Cristina 

Dallagnol, ambos devidamente qualificados nos autos.

O autor e o requerido, compuseram acordo extrajudicial, conforme se 

verifica às fls. 204/205.

É o Relatório.

 Fundamento e Decido.

Compulsando os autos, verifico que as partes entabularam um acordo em 

relação a esta demanda, a extinção do processo, com resolução de 

mérito, é à medida que se impõe.

Dessa forma HOMOLOGO POR SENTENÇA, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos à transação efetuada entre Alessandro Edgard 

Ferreira Bisigato, em desfavor de Ronaldo Dallagnol, Dallagnol Imoveis, 

Marlen Casagrande Dallagnol e Giliandra Cristina Dallagnol, às fls. 204/205, 

que passa a fazer parte da presente sentença e, em consequência, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro 

no artigo 487, inciso III, do NCPC.

Custas e Honorários conforme o Acordo feito entre as partes.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Após o trânsito em julgado e pagamento das custas processuais 

remanescentes, se houver, AO ARQUIVO.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 73954 Nr: 449-65.2015.811.0093

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAUDIR CORADI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARY FRUTO - OAB:7229

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner B. Mascarenhas 

Barbosa - OAB:MT/13.245-A, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13245

 Processo nº 449-65.2015.811.0093

Código nº 73954

Vistos em Correição.

Se Tempestivo o que deverá ser devidamente certificado (NCPC, art. 

1.003) e diante da apresentação das contrarrazões às fls. 72/73, 

REMETAM-SE os presentes autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso para apreciação dos recursos interpostos, com as 

nossas homenagens. Antes da remessa ao Tribunal, OBSERVE-SE o 

disposto no artigo 346, da CNGC.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Feliz Natal/MT, 19 de novembro de 2018.

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 76579 Nr: 430-25.2016.811.0093

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAMINADOS SÃO JOSÉ LTDA EPP, CHARLES OZORIO 

DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. PERUZATTO ME, LEONARDO PERUZATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - 

OAB:9061/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO BERTICELLI - 

OAB:12121/MT

 Processo nº 430-25.2016.811.0093

Código nº 76579.

Vistos em Correição

Cumpra-se INTEGRALMENTE a decisão de fls. 37.

Determino desde já que a Secretaria atente-se ao cumprimento integral 

das Determinações, antes de mandar os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Feliz Natal/MT, 19 de Novembro de 2018.

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 75634 Nr: 1268-02.2015.811.0093

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE FELIZ NATAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIREIRA SNUP LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Maria Garbeline Fonseca - 

OAB:23328/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1268-02.2015.811.0093

Código nº 75634-

Vistos em Correição.

Acolho a petição de fls. 68, tendo em vista o Mandado de Citação e a 

Certidão de fls. 65/66, informando que não foi possível localizar o 

executado, a qual, assim, DETERMINO que seja expedida Carta Precatória 

a referida Comarca, para que seja efetuada a citação do executado no 

mencionado endereço fornecido de fls. 68.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Feliz Natal/MT, 19 de Novembro de 2018.

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 79915 Nr: 1139-26.2017.811.0093

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADÃO CARLOS BERGMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO BERTICELLI - 

OAB:12121/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Rennó Lima 

Guimarães de Andrade - OAB:MG/78.069, Breiner Ricardo Diniz 

Resende Machado - OAB:MG/84.400, GUILHERME DOUGLAS 

DEBASTIANI GUINDANI - OAB:18320

 Processo nº 1139-26.2017.811.0093

Código nº 79915

Vistos em Correição.

Determino, sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, 

especifiquem as partes as provas que pretendem produzir, demonstrando 

a imperiosidade de sua produção, no prazo de 15 dias.

 Decorrido o prazo, sem a devida manifestação, o que deverá ser 

certificado, voltem-me conclusos.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Feliz Natal/MT, 19 de Novembro de 2018.

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 51220 Nr: 184-68.2012.811.0093

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINDOMAR GALHARDI LOURENÇO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RYOITI KAWAHARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ary Fruto - OAB:7.229-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 184-68.2012.811.0093.

Código nº 51220

Vistos em Correição.
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Defiro o pedido de Petição de fls. 98.

Transcorrido o Prazo, intime-se a parte autora para se manifestar. Com a 

juntada dos documentos, oficie-se o INTERMAT, encaminhando os 

documentos requisitados por meio do oficio juntado às fls. 95/96.

Com a juntada de informações requisitadas, Intime-se o Requerente para 

requerer o que entender de direito no prazo de 10 dias.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Feliz Natal/MT, 19 de novembro de 2018.

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 73326 Nr: 95-40.2015.811.0093

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIANO BERTICELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO BERTICELLI - 

OAB:12121/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 95-40.2015.811.0093

Código nº 73326*

Vistos em correição.

Recebo petição de fls. 90-99, como Embargos de Declaração, com base 

no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil, insurgindo-se contra a 

sentença proferida por este juízo, bem como os pedidos da parte 

exequente de fls.100-101.

Alega o Estado em seu recurso de apelação, em suma, que houve erro no 

índice do calculo no que tange ao arbitramento dos honorários ao 

defensor dativo.

A parte Exequente se manifestou às fls. 100/101, momento em que 

concordou com o disposto às fls. 90/99.

Vieram-me os autos conclusos.

Eis o breve relatório. Passo a decidir.

Inicialmente o requerente desta ação concorda com o valor disposto pelo 

Estado, e o mesmo requereu a homologação do calculo.

 Os presentes embargos merecem ser conhecidos, eis que presentes os 

pressupostos de admissibilidade.

 Os embargos declaratórios são cabíveis quando existente omissão, 

contradição e obscuridade no julgado, conforme inteligência do artigo 

1.022 do Novo Código de Processo Civil.

 Razão assiste o embargante.

Outrossim, acerca do cálculo apresentado às fls. 98.v, HOMOLOGO o 

referido valor por sentença, determino a remessa dos autos à Contadora 

deste Juízo para atualização do débito, devendo esta seguir o disposto no 

artigo 1º-F, da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/09).

Expeça-se o competente documento (RPV/Pequeno valor) de acordo com 

os valores indicados, nos termos do artigo 535, §3º, inciso II, CPC.

Sem custas e honorários advocatícios.

Publique-se. Registra-se. Intime-se.

 Transitada em julgado a sentença e cumpridas às diligências anteriores, 

ao arquivo com as baixas e anotações necessárias.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Feliz Natal/MT, 19 de Novembro de 2018.

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 77047 Nr: 692-72.2016.811.0093

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVERTON DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SEGUROS S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIR AUGUSTO LACCAL DA 

SILVA - OAB:9.457/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, impõe-se a instauração do incidente de conflito negativo 

de competência na forma do artigo 66, II, do Código de Processo Civil, c/c 

artigo 202 e ss. do Regimento Interno do TJMT.OFICIE-SE ao 

Excelentíssimo Senhor Presidente do TJ-MT (art. 953, I, CPC), instruindo o 

expediente com cópia das peças pertinentes constantes dos 

autos.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Feliz Natal/MT, 19 de 

Novembro de 2018.JULIANO HERMONT HERMES DA SILVAJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 77412 Nr: 883-20.2016.811.0093

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAICON R. ZIMMERMANN ME, MAICON 

ROBERTO ZIMMERMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 883-20.2016.811.0093

Código nº 77412-

Vistos em correição.

Analisando detidamente os autos, verifico que a parte exequente pugnou 

às fls. 19 pela citação editalícia das partes executadas, assim recebo a 

petição e determino a citação por edital, com prazo de 30 dias, que deverá 

ser publicado uma só vez no órgão oficial, OBSERVANDO-SE os termos 

do artigo 8º, inciso IV, da Lei de Execução Fiscal.

Transcorrido o prazo in albis, sem qualquer manifestação no feito, em 

respeito aos princípios da ampla defesa e contraditório, é de rigor que lhe 

seja nomeado curador especial.

Destarte, desde já nomeio Dr. Marcos de Moura Horta, regularmente 

inscrito no cadastro de advogados dativos desta comarca conforme edital 

n.º 03/1012/DF, o qual deverá ser cientificado desta decisão.

 Intime-se o defensor constituído de seu múnus, cientificando-a das 

obrigações e restrições constantes dos itens da CNGCJ/MT.

Ressalto que os honorários advocatícios serão arbitrados em momento 

oportuno.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Feliz Natal/MT, 19 de Novembro de 2018.

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 82722 Nr: 261-67.2018.811.0093

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Compensados Tigre LTDA, Lenoir Felipe Bachinski

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. PERUZATTO, LAMINADOS SÃO JOSÉ LTDA 

EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELCIO CALIXTO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:7570

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO BERTICELLI - 

OAB:12121/MT

 Processo nº 261-67.2018.811.0093

Código nº 82722

Vistos em Correição.

Em detida análise dos autos verifico que a parte Requerida Laminados São 

José Ltda Epp não foi intimada, bem como não possui advogado 

cadastrado no sistema Apolo, assim determino que a Secretaria proceda 

com o necessário para sua intimação, a fim de cumprir o determinado em 

Decisão de fls. 20.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Feliz Natal/MT, 19 de Novembro de 2018.

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 74626 Nr: 752-79.2015.811.0093

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Leasing S/A Arrendamento Mercantil

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilson Rogério Domingues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA 

MACEDO - OAB:MT/17528
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 752-79.2015.811.0093

Código nº 74626

Vistos em Correição

Diante dos endereços apresentados, nos extratos de fls. 64/67, bem como 

em Petição de fls. 68, cumpra-se a Decisão de fls. 58, expedindo o 

necessário.

Defiro o requerido às fls. 68, quanto à citação via Postal, devendo a 

Secretaria providenciar o necessário para integral cumprimento.

Após, com o retorno devidamente cumprido, voltem-me os autos 

conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Feliz Natal/MT, 19 de Novembro de 2018.

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 76601 Nr: 447-61.2016.811.0093

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATO NUNES NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S.A. (Vivo)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - OAB:18395, 

JULIANO BERTICELLI - OAB:12121/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA BARBARA DE 

OLIVEIRA SODRE - OAB:13333

 Processo nº 447-61.2016.811.0093

Código nº 76601

Vistos em Correição.

Diante da tempestividade dos presentes Recursos, conforme certificado 

às fls. 69 (NCPC, art. 1.003) e diante da apresentação das contrarrazões 

às fls. 70/73, REMETAM-SE os presentes autos ao Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso para apreciação dos recursos 

interpostos, com as nossas homenagens. Antes da remessa ao Tribunal, 

OBSERVE-SE o disposto no artigo 346, da CNGC.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Feliz Natal/MT, 19 de novembro de 2018.

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 71594 Nr: 984-62.2013.811.0093

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARMAZÉNS GERAIS VALE DO VERDE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa Agroindustrial dos Prod. Rurais de 

Feliz Natal - COOPERFELIZ, IVAR PERAZOLI, WALDOMIRO ORTEGA, 

ÂNGELA PATRÍCIA PRIORI, IVO PERAZOLI, PEDRO HENRIQUE GOMES 

PRIORI, LAURO DAMIÃO CALDEIRA, LAURO EDSON CALDEIRA, 

CREDEONOR DE SOUZA, IVAN LUIZ DOS SANTOS, Marcos Luiz Perazoli, 

LEANDRO TEIXEIRA MARTINS RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARMIELI VESZ - 

OAB:MT/14.190, GUSTAVO SATIM KARAS - OAB:MT/17.791, LILIANE 

ANDREA DO AMARAL DE PAULA - OAB:MT/11.543 - B, RAFAEL 

BARION DE PAULA - OAB:MT/11.063 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

Trata-se de Ação de Execução por Quantia Certa, ajuizada por Armazéns 

Gerais Vale do Verde LTDA, em desfavor de Cooperativa Agroindustrial 

dos Produtores Rurais de Feliz Natal, ambos devidamente qualificados nos 

autos.

Fora deferido o pedido de desconsideração da personalidade jurídica às 

fls. 84/84.v.

Posteriormente o autor e o requerido, compuseram acordo extrajudicial, 

conforme se verifica às fls. 181/182.

É o Relatório.

 Fundamento e Decido.

Compulsando os autos, verifico que as partes entabularam um acordo em 

relação a esta demanda, a extinção do processo, com resolução de 

mérito, é à medida que se impõe.

Dessa forma HOMOLOGO POR SENTENÇA, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos à transação efetuada entre Armazéns Gerais 

Vale do Verde LTDA, e Cooperativa Agroindustrial dos Produtores Rurais 

de Feliz Natal, às fls. 181/182, que passa a fazer parte da presente 

sentença e, em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso III, “a”, do NCPC.

Custas e Honorários conforme o Acordo feito entre as partes.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Após o trânsito em julgado e pagamento das custas processuais 

remanescentes, se houver, AO ARQUIVO.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 85104 Nr: 1849-12.2018.811.0093

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JVSDO, ESDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE MOURA HORTA - 

OAB:9811/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 1849-12.2018.811.0091.

Código nº: 85104-

Vistos em correição.

Ante certidão de fls. 16, intime-se a parte exequente, na pessoa do seu 

advogado, para que, no prazo de 15 (quinze dias), recolha as custas e 

despesas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição do 

feito, nos termos do artigo 290 do Novo Código de Processo Civil.

Desta forma, preceitua o CPC/15 como requisito da petição inicial que seja 

instruída de seus documentos indispensáveis (art. 320), conforme 

exposto abaixo:

“Art. 320 – A petição inicial será instruída com os documentos 

indispensáveis à propositura da ação.”

Sendo assim, necessário se faz o preenchimento dos requisitos da forma 

que foram elencados acima para recebimento da petição inicial. Denota-se 

que no caso em tela a documentação apresentada pelo autor não 

coincidem com a parte requerida da ação.

Desse modo, tendo em vista que os requisitos autorizadores para 

recebimento da petição inicial não se encontram preenchidos, INTIME-SE a 

parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial 

conforme os argumentos acima expostos, sob pena de indeferimento da 

inicial, conforme artigo 321, Paragrafo único, do CPC/15.

Se decorrido tal prazo sem que tenham sido tomadas as providências 

necessárias, certifique-se e volte-me os autos conclusos.

Havendo pagamento, remeta-se os autos ao Ministério Público para 

manifestar ao seu respeito conforme o art. 178, inciso II do CPC

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Após volte-me concluso os autos.

Feliz Natal/MT, 06 de Novembro de 2018.

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

 Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 75125 Nr: 1027-28.2015.811.0093

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIANAI ARÁUJO DE SOUZA MADEIRAS, 

ELIANAI ARAUJO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA - 

PROCURADORA DO ESTADO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1027-28.2015.811.0093

Código nº 75125

Vistos em correição.

DETERMINO a intimação da parte exequente, a fim de que se manifeste 

quanto ao prosseguimento da ação, providenciando o necessário para o 

deslinde do feito, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção sem 

resolução do mérito, consoante o disposto no art. 485, inciso VI, do CPC.

Decorrido o prazo assinalado, certifique-se e volte-me os autos conclusos 

para deliberação.
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CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Feliz Natal/MT, 06 de Novembro de 2018.

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 75138 Nr: 1040-27.2015.811.0093

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIREIRA BRAGADENSE LTDA - EPP, 

NELSON PEREIRA DE SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA - 

PROCURADORA DO ESTADO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1040-27.2015.811.0093

Código nº 75138

Vistos em correição.

DETERMINO a intimação da parte exequente, a fim de que se manifeste 

quanto ao prosseguimento da ação, providenciando o necessário para o 

deslinde do feito, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção sem 

resolução do mérito, consoante o disposto no art. 485, inciso VI, do CPC.

Decorrido o prazo assinalado, certifique-se e volte-me os autos conclusos 

para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Feliz Natal/MT, 06 de Novembro de 2018.

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 79781 Nr: 1060-47.2017.811.0093

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADELCIO GARCIA - ME, ADELCIO GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO VIEIRA DE SOUZA - 

OAB:17522

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1060-47.2017.811.0093

Código nº 79781

Vistos em correição.

DETERMINO a intimação da parte exequente, a fim de que se manifeste 

quanto ao prosseguimento da ação, providenciando o necessário para o 

deslinde do feito, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção sem 

resolução do mérito, consoante o disposto no art. 485, inciso VI, do CPC.

Decorrido o prazo assinalado, certifique-se e volte-me os autos conclusos 

para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Feliz Natal/MT, 06 de Novembro de 2018.

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 76592 Nr: 443-24.2016.811.0093

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAARA CRISTINA TOLFO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Delegado de Polícia Judicária Civil

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDERSON PAULI - OAB:13534

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

Cumpra-se INTEGRALMENTE a Decisão de fls. 105.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 75120 Nr: 1022-06.2015.811.0093

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRO PECUARIA CONSUL LTDA, MULTIBRÁS 

S/A ELETRODOMÉSTICOS, COMSUL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA - 

PROCURADORA DO ESTADO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1022-06.2015.811.0093

Código nº 75120

Vistos em correição.

DETERMINO a intimação da parte exequente, a fim de que se manifeste 

quanto ao prosseguimento da ação, providenciando o necessário para o 

deslinde do feito, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção sem 

resolução do mérito, consoante o disposto no art. 485, inciso VI, do CPC.

Decorrido o prazo assinalado, certifique-se e volte-me os autos conclusos 

para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Feliz Natal/MT, 06 de Novembro de 2018.

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 76780 Nr: 543-76.2016.811.0093

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eder Winter

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:OAB/MG 44.698

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAYTON OUVERNEI - 

OAB:13051

 Processo nº 543-76.2016.811.0093

Código nº 76780

Vistos em correição.

Antes de proferir determinação judicial no presente feito, em consulta ao 

sistema Apolo foi possível verificar que se encontra petição pendente a 

ser juntada.

 Desse modo, devolvo-os autos à Secretaria de Vara, a fim de proceder a 

juntada da referida petição.

 Cumpra-se.

Feliz Natal/MT, 06 de Novembro de 2018.

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 79018 Nr: 504-45.2017.811.0093

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eder Winter

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAYTON OUVERNEI - 

OAB:13051

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:OAB/MG 44.698

 Processo nº 504-45.2017.811.0093

Código nº 79018

Vistos em correição.

Por econômica processual, considerando o teor da decisão proferida na 

data de hoje nos autos em apenso, devolvo o presente feito à Secretaria 

de Vara, o qual voltará concluso para deliberação após a juntada de 

petição naquela demanda.

 Feliz Natal/MT, 06 de Novembro de 2018.

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 73458 Nr: 201-02.2015.811.0093

 AÇÃO: Procedimento Investigatório do MP (Peças de Informação)

->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivo Valmir Stamm

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Winter - OAB:11.470, 

EDUARDO ANTUNES SEGATO - OAB:13546

 Processo nº: 92-51.2016.811.0093.

Código nº 75868

Vistos em Correição.

Deixo de receber o recurso de apelação por ser intempestivo, conforme 

certidão de fls. 163.

Assim, determino integral cumprimento da Sentença de fls. 146/156.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Feliz Natal/MT, 06 de Novembro de 2018.

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 80984 Nr: 1767-15.2017.811.0093

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUILHERME PEDRO NOVELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CICERO AUGUSTO SANDRI - 

OAB:OAB/MT 11912

 Vistos,

Tendo em vista a manifestação da defesa, ACOLHO o pedido.

EXPEÇA-SE Carta Precatória para as Comarcas de Sinop, e Ibaiti-PR e 

Sapopema-PR, para que as oitivas das testemunhas arroladas sejam 

realizadas nos juízos deprecados.

 Com retorno das missivas, conclusos para designação de audiência para 

o interrogatório.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 50641 Nr: 539-15.2011.811.0093

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IAMACU INDUSTRIAL E FLORESTAL LTDA, NEI 

FRANCIO, ADRIANA ZIBETTI FRANCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:MT-2287 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Analisando detidamente os autos, INDEFIRO o requerimento formulado 

pela parte exequente às fls. 152, considerando que transcorreu o prazo 

de 120 dias entre a data da referida petição e a data hodierna.

Desse modo, INTIME-SE a parte exequente, a fim de que se manifeste 

quanto ao prosseguimento da ação, providenciando o necessário para o 

deslinde do feito, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção sem 

resolução do mérito, consoante o disposto no art. 485, inciso VI, do CPC.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 78469 Nr: 122-52.2017.811.0093

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELLINGTON RODRIGUES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO BERTICELLI - 

OAB:12121/MT

 Vistos,

Designo interrogatório do denunciado para o dia 18/03/2018, às 18:00 

horas, expedindo-se Carta Precatória conforme endereço de fls. 49-v.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 76926 Nr: 616-48.2016.811.0093

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JRDS, ADSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos de Moura Horta - 

OAB:OAB/MT 9.811-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de Ação de Divorcio Direto c/c Guarda e Alimentos proposta por 

Jaqueline Ronning da Silva e Antônio de Souza Lima, ambos devidamente 

qualificados nos autos.

A inicial de fls. 04/06, aduz que as partes casaram-se no ano de 2013 sob 

comunhão parcial de bens e que se encontram separados de fato desde 

24/08/2015, bem como não têm interesse na reconciliação.

Da união adveio um filho, menor de idade, conforme certidão acostada nos 

autos fls.10.

 Instado a se manifestar o Ministério Público pareceu favorável ao divórcio 

e demais considerações apresentadas na inicial (fls. 24).

É o breve relatório. Fundamento e Decido.

Pois bem. Verifico tratar-se de pedido de Divórcio, fundado na alegação 

de que as partes encontram-se separadas.

A Emenda Constitucional nº 66/2010 alterou o parágrafo 6° do artigo 226 

da Constituição Federal, que passou a ter a seguinte redação:

“§ 6° - O casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio.”

Pela leitura do novel dispositivo constitucional transcrito, observa-se que, 

doravante, para a dissolução do vínculo matrimonial, através da 

decretação do divórcio, foi suprimida a exigência de prazo de separação 

de fato e afigura-se desnecessária a aferição do elemento subjetivo 

(culpa ou dolo).

Assim, de acordo com o ordenamento jurídico em vigor, o único 

fundamento para a decretação do divórcio é a falência afetiva da relação 

conjugal.

No caso, tal requisito restou devidamente comprovado.

Ante ao exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na inicial, razão 

pela qual:

1) Decreto o divórcio de Jaqueline Ronning da Silva e Antônio de Souza 

Lima, o que resulta na dissolução do vínculo matrimonial, sendo que a 

requerente manifestou o desejo em manter o nome de casada em razão 

dos filhos.

2) Homologo por Sentença o Acordado entre as Partes no que concerne à 

guarda dos filhos, pensão alimentícia e partilha de bens, para que surta os 

jurídicos e legais efeitos.

Por conseguinte, DECLARO EXTINTO o presente feito, com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “a”, do Código de 

Processo Civil.

Sem custas, eis que defiro de ofício os benefícios da justiça gratuita, pois, 

como se nota, as partes são assistidas por causídico nomeado, bem como 

restou comprovada sua hipossuficiência conforme do documento de fls. 

08.

 Diante da necessidade de se nomear advogado dativo para o presente 

feito, assumindo o patrocínio da causa, condeno o Estado de Mato Grosso 

no pagamento de honorários advocatícios, em prol do advogado Dr. 

Marcos de Moura Horta, OAB/MT nº 9.811-B, os quais arbitro no valor de 

01 URH, a serem suportados pelo Estado de Mato Grosso, devendo o Sr. 

Gestor expedir os documentos necessários.

Ciência ao Ministério Público.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Com o trânsito em julgado, EXPEÇA-SE mandado para averbação da 

sentença à margem do registro público de casamento e nascimento das 

partes, solicitando a remessa a este Juízo da via do documento 

devidamente averbado.

Depois de tudo cumprido e certificado, AO ARQUIVO.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 78245 Nr: 1321-46.2016.811.0093

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRUNA DE SOUZA FERLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE FELIZ NATAL/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - 

OAB:13079/O
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Maria Garbeline 

Fonseca - OAB:23328/0

 Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente Ação, a fim de condenar a parte 

requerida a incorporar à remuneração da Requerente o percentual a ser 

apurado em liquidação por arbitramento, decorrente da perda ocorrida na 

conversão da moeda de Cruzeiro Real para URV, devendo o reajuste 

incidir sobre todas as verbas percebidas pela parte autora no mencionado 

período, a qualquer título, inclusive férias (terço constitucional), 

gratificação natalina e qualquer vantagem ou benefício assegurado em 

decorrência de lei, nos termos da Lei Federal nº 8.880/94, com o 

consequente pagamento das diferenças que forem apuradas, 

observando-se o limite máximo de 11,98% e respeitada à prescrição 

quinquenal e, Declaro Extinto o presente feito, com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.Correção 

monetária pelos índices do IPCA-E e juros moratórios no percentual de 6% 

(seis por cento ao ano), a partir da citação válida, até a data da nova 

redação do artigo 1º- F da Lei n. 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 

11.960 de 29.06.2009, quando então deverão incidir os índices oficiais de 

remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança. 

Determino a liquidação de sentença por arbitramento, a fim de apurar a 

existência de efetiva defasagem remuneratória do servidor e em sendo 

constatada a defasagem, aquilatar o percentual devido. Determino a 

liquidação de sentença por arbitramento, a fim de apurar a existência de 

efetiva defasagem remuneratória do servidor e em sendo constatada a 

defasagem, aquilatar o percentual devido. Condeno a parte requerida em 

custas e despesas processuais adiantadas, bem como ao pagamento de 

honorários advocatícios cujo percentual, dada a iliquidez da sentença, 

será apurado oportunamente, nos termos do art. 85, § 4º, inciso II, do CPC. 

(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 83608 Nr: 881-79.2018.811.0093

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MADRIZAN MADEIRAS LTDA-ME, BRUNO VIEIRA DOS 

SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO FEDERAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO BERTICELLI - 

OAB:12121/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Cumpra-se a decisão judicial retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 77244 Nr: 785-35.2016.811.0093

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANO DE AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO BERTICELLI - 

OAB:12121/MT, JULIANO LUIZ POZETI - OAB:SP/164.205, WELITON 

LUIS DE SOUZA - OAB:277377

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

Intime-se a parte autora para apresentação de impugnação no prazo 

Legal.

Com a apresentação da impugnação, Sem prejuízo de eventual julgamento 

antecipado da lide, especifiquem as partes as provas que pretendem 

produzir, demonstrando a imperiosidade de sua produção, no prazo de 15 

dias.

 Decorrido o prazo, sem a devida manifestação, o que deverá ser 

certificado, voltem-me conclusos.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 78017 Nr: 1188-04.2016.811.0093

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REMY SOUSA CCORREA & CIA LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:SP/209.551, RICARDO KAWASAKI - OAB:15729

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1188-04.2016.811.0093.

Código nº (78017)

Vistos em Correição.

Em que pese petições de fls. 30/33 – 36/37, verifico que há Sentença às 

fls. 28, em que julgou extinto os autos, diante do pedido de desistência 

protocolado pela parte autora.

Assim determino o INTEGRAL cumprimento da Sentença de fls. 28, 

remetendo os autos ao Arquivo, conforme já certificado com relação às 

custas às fls. 35.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Feliz Natal/MT, 05 de Novembro de 2018.

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 80253 Nr: 1334-11.2017.811.0093

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DORVALINO RISPAR, LUCINEIA DA SILVA RISPAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCI DA SILVA MOREIRA, ANTONIO DA SILVA 

CARLOS, Gilmar de Tal, CELSO DE TAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA V. POMMER SENN - 

OAB:14810, ADRIANA VANDERLEI POMMER SENN - OAB:14810

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de Interdito Proibitório com Pedido de Liminar, proposto por 

Dorvalino Rispar e Lucinéia da Silva Rispar, em face de LUCI DA SILVA 

MOREIRA, ANTÔNIO DA SILVA CARLOS, CELSO BONINI e GILMAR DE 

TAL.

A inicial (fls. 04/13) veio acompanhada dos documentos de fls. 14/103.

Entre uma diligência e outra, foi protocolado aos autos petição (fls. 

137/138), na qual esta contido acordo formulado pelas partes, que por sua 

vez, requerem a homologação e declaração da extinção do feito.

Em mesma petição pugnam as partes pela alteração do polo passivo, 

sendo excluído o requerido ANTÔNIO DE TAL, havendo correção na capa 

dos autos.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório do necessário. Fundamento e Decido.

Ante o teor da petição de acordo juntado às fls. 137/138, verifico que as 

partes compuseram amigavelmente o litígio e, em pleno exercício da 

autonomia da vontade, pactuaram sobre o objeto da lide.

Posto isso, não resta a este Juízo, alternativa, senão a homologação do 

referido acordo.

 Ante o exposto, HOMOLOGO POR SENTENÇA O ACORDADO ENTRE AS 

PARTES, para que surta os jurídicos e legais efeitos.

Ante o exposto, DECLARO EXTINTO o presente feito, com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de 

Processo Civil.

Quanto ao pedido de correção do polo passivo, DETERMINO que a 

secretaria de vara providencie o necessário para exclusão do requerido 

ANTÔNIO DA SILVA CARLOS do polo passivo e proceda o necessário 

para alteração na capa dos autos, bem como no Sistema Apolo

Custas remanescentes, conforme disposto no acordo ora homologado, se 

houver.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Após o trânsito em julgado, ao arquivo.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 75122 Nr: 1024-73.2015.811.0093

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA MISTA AGROP. DE 

PRODUTORES RURAIS LTDA, MARIA LUCIA ROSA, JOAQUIM PILOTTO DA 

SILVA, JOSE CAMARGO BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA - 

PROCURADORA DO ESTADO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Analisando detidamente os autos, bem como ante o teor da petição de fls. 

04, DETERMINO que a Secretaria de Vara diligencie e providencie o 

necessário para o integral cumprimento da decisão de fls. 06/07 

observando o endereço informado (fls. 17), devendo tal citação 

proceder-se por meio de Aviso de Recebimento - AR.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 77907 Nr: 1135-23.2016.811.0093

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRIO JOSÉ SIMON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S/A - REDE/CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ary Fruto - OAB:7.229-B, ARY 

FRUTO - OAB:7229

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Cesar Alexandre 

dos Santos - OAB:13431-A/MT

 Processo nº 1135-23.2016.811.0091

Código nº 77907

Vistos em correição.

Compulsando os autos, verifico que a carta de preposição ainda não fora 

juntada, conforme determinado em audiência.

Assim, determino a intimação da parte, a fim de que junta o referido 

documento, no prazo de 05 (cinco) dias.

Decorrido prazo, certifique-se, voltem-me conclusos.

Feliz Natal/MT, 06 de Novembro de 2018.

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 75135 Nr: 1037-72.2015.811.0093

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUBRIFICANTES C S LTDA, LAURINDO 

ALOISIO SCHEUER, Luiz Ovidio Sheuer

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA - 

PROCURADORA DO ESTADO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

DETERMINO a intimação da parte exequente, a fim de que se manifeste 

quanto ao prosseguimento da ação, providenciando o necessário para o 

deslinde do feito, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção sem 

resolução do mérito, consoante o disposto no art. 485, inciso VI, do CPC.

Decorrido o prazo assinalado, certifique-se e volte-me os autos conclusos 

para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 70227 Nr: 459-17.2012.811.0093

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIREIRA PULMA LTDA-ME, JOÃO PAULO 

FAGANELLO, ÂNGELO HUMBERTO FAGANELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:MT-2287 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

DETERMINO a intimação da parte exequente, a fim de que se manifeste 

quanto ao prosseguimento da ação, providenciando o necessário para o 

deslinde do feito, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção sem 

resolução do mérito, consoante o disposto no art. 485, inciso VI, do CPC.

Decorrido o prazo assinalado, certifique-se e volte-me os autos conclusos 

para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71066 Nr: 434-67.2013.811.0093

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcelo Salvador

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Yukio Shiraishi, Massaru Mizabe

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ary Fruto - OAB:7.229-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para 

providenciar o recolhimento da guia de pagamento de diligência dos 

Oficiais de Justiça, nos termos da nova regulamentação da 

Corregedoria-Geral de Justiça, devendo ser emitida diretamente no site do 

TJMT, na aba serviços / Guias / Diligência / emissão de Guia de Diligência, 

apresentando o comprovante de pagamento nos autos.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 75807 Nr: 59-61.2016.811.0093

 AÇÃO: Procedimento Investigatório do MP (Peças de Informação)

->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILSON STROCHEIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY FRUTO - OAB:7229

 Vistos,

REDESIGNO a presente audiência para o dia 01/04/2019, às 13:30 horas.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 85042 Nr: 1815-37.2018.811.0093

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: 6ª DELEGACIA DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS ALVES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Emanuel Lima Costa - 

OAB:MT 19534/O

 Vistos,

Com relação à proposta de transação penal aceita, HOMOLOGO a 

transação penal celebrada entre o Ministério Público e o autor do fato, na 

forma acima estabelecida.

Sai intimado para dar cumprimento ao benefício transacional, bem como 

comprovar o cumprimento da transação penal nos autos.

Decorrido o prazo para cumprimento da transação penal, com ou sem 

comprovação, abra-se vista ao Ministério Público e, após, devolvam-se os 

autos ao Juízo Deprecante.

Cumpra-se.

Comarca de Guarantâ do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 119769 Nr: 5251-22.2018.811.0087

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RPeIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra de Castro Perez - 

OAB:8.742-OAB-MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de requerimento de cumprimento de medida liminar em AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO, ajuizado pelo BANCO SAFRA S.A.

Alega a parte autora que ingressou com Ação de Busca e Apreensão na 

Comarca de São Paulo/SP, tencionando a apreensão da garantia 

contratual, e que, frente ao incontestável inadimplemento do requerido, 

presentes os requisitos legais, restou deferida por aquele juízo a liminar 

vindicada. No entanto, os veículos objetos da lide foram localizados nesta 

cidade.

Assim, pleiteia o requerente a expedição de mandado de busca e 

apreensão dos bens descritos na inicial, com fundamento no art. 3º, § 12, 

do Decreto-Lei nº 911/69.

Com a inicial juntou documentos.

É o relatório.

Decido.

 O presente pedido encontra amparo legal no Decreto-Lei nº 911/69, art. 

3º, § 12.

Logo, defiro a busca e apreensão dos veículos descritos na inicial, 

devendo ser depositados em nome da pessoa indicada pelo requerente na 

exordial.

Após o cumprimento da medida, oficie-se ao Juízo da 15ª Vara Cível da 

Comarca de São Paulo/SP, informando a realização de busca e apreensão 

dos bens, para as providências cabíveis.

As citações, intimações e penhoras poderão realizar-se no período de 

férias forenses, ou nos feriados ou dias úteis mesmo antes das 6 e 

depois das 20 horas, observado o disposto no art. 5º, inciso XI, da 

Constituição Federal (art. 212, §2º, NCPC).

Autorizo o fornecimento de meios necessários ao Oficial de Justiça para o 

cumprimento do mandado.

Intime-se, expedindo-se o necessário. Serve a decisão como mandado.

Cumprida a decisão, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 85801 Nr: 1751-21.2013.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lourival de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gefferson Cavalcanti Paixão 

- OAB:MT/23125/0, Pedro Henrique Gonçalves - OAB:11.999 - 

OAB/MT

 Diante disso, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva, 

JULGANDO EXTINTA a punibilidade do réu Lourival de Oliveira, qualificado 

nos autos, em relação ao fato praticado em face da vítima ROSIMAR 

GONÇALVES GUIMARÃES, tipificado, em tese, no artigo 129, §6º, do 

Código Penal, e, atento à soberana decisão do Conselho de Sentença, 

CONDENO-O nas sanções do artigo 121, §2º, II e IV, c/c artigo 14, II, todos 

do Código Penal em relação ao fato praticado contra a vítima VALÉRIA 

LEMELLE XAVIER....Assim, encerrada a dosimetria, fica fixada de forma 

definitiva a pena em 10 (dez) anos e 5 (cinco) meses de 

reclusão.SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOSTendo em vista o 

montante da pena aplicado e o não atendimento do requisito constante do 

inciso I do art. 44, do Código Penal, incabível falar em substituição por 

restritiva de direitos.REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENANos termos dos 

artigos 33, §2º, “b”, fixo o regime inicial FECHADO para início do 

cumprimento da pena.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 119770 Nr: 5252-07.2018.811.0087

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRLL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra de Castro Perez - 

OAB:8.742-OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de requerimento de cumprimento de medida liminar em AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO, ajuizado pelo BANCO SAFRA S.A.

Alega a parte autora que ingressou com Ação de Busca e Apreensão na 

Comarca de São Paulo/SP, tencionando a apreensão da garantia 

contratual, e que, frente ao incontestável inadimplemento do requerido, 

presentes os requisitos legais, restou deferida por aquele juízo a liminar 

vindicada. No entanto, os veículos objetos da lide foram localizados nesta 

cidade.

Assim, pleiteia o requerente a expedição de mandado de busca e 

apreensão dos bens descritos na inicial, com fundamento no art. 3º, § 12, 

do Decreto-Lei nº 911/69.

Com a inicial juntou documentos.

É o relatório.

Decido.

 O presente pedido encontra amparo legal no Decreto-Lei nº 911/69, art. 

3º, § 12.

Logo, defiro a busca e apreensão dos veículos descritos na inicial, 

devendo ser depositados em nome da pessoa indicada pelo requerente na 

exordial.

Após o cumprimento da medida, oficie-se ao Juízo da 35ª Vara Cível da 

Comarca de São Paulo/SP, informando a realização de busca e apreensão 

dos bens, para as providências cabíveis.

As citações, intimações e penhoras poderão realizar-se no período de 

férias forenses, ou nos feriados ou dias úteis mesmo antes das 6 e 

depois das 20 horas, observado o disposto no art. 5º, inciso XI, da 

Constituição Federal (art. 212, §2º, NCPC).

Autorizo o fornecimento de meios necessários ao Oficial de Justiça para o 

cumprimento do mandado.

Intime-se, expedindo-se o necessário. Serve a decisão como mandado.

Cumprida a decisão, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 119599 Nr: 5167-21.2018.811.0087

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDSL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiane Belinati Garcia Lopes 

- OAB:MT/11.654-A, PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR - OAB:50945

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de requerimento de cumprimento de medida liminar em AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO, ajuizado pelo ITAÚ UNIBANCO S.A.

Alega a parte autora que ingressou com Ação de Busca e Apreensão na 

Comarca de Pato Branco/PR, tencionando a apreensão da garantia 

contratual, e que, frente ao incontestável inadimplemento do requerido, 

presentes os requisitos legais, restou deferida por aquele juízo a liminar 

vindicada. No entanto, o veículo objeto da lide foi localizado nesta cidade.

Assim, pleiteia o requerente a expedição de mandado de busca e 

apreensão do bem descrito na inicial, com fundamento no art. 3º, § 12, do 

Decreto-Lei nº 911/69.

Com a inicial juntou documentos.

É o relatório.

Decido.

 O presente pedido encontra amparo legal no Decreto-Lei nº 911/69, art. 

3º, § 12.

Logo, DEFIRO EM TERMOS a busca e apreensão do veículo descrito na 

inicial, devendo ser depositado em nome da pessoa indicada pelo 

requerente na exordial, desde que a parte autora informe o endereço 

completo para a realização da busca, vez que o apresentado na inicial é 

genérico.

Após o cumprimento da medida, oficie-se ao Juízo da Comarca de Pato 

Branco/PR, informando a realização de busca e apreensão dos bens, para 

as providências cabíveis.

As citações, intimações e penhoras poderão realizar-se no período de 

férias forenses, ou nos feriados ou dias úteis mesmo antes das 6 e 

depois das 20 horas, observado o disposto no art. 5º, inciso XI, da 

Constituição Federal (art. 212, §2º, NCPC).

Intime-se, expedindo-se o necessário. Serve a decisão como mandado.

Cumprida a decisão, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 117236 Nr: 3680-16.2018.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NCS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Angelita Kemper - OAB:15.090

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 A parte autora requer a concessão de tutela de urgência para a remoção 

do gado que se encontra na propriedade em que reside o requerido. Alega 

a ocorrência de venda clandestina e de maus tratos contra os 

semoventes.

Após a determinação de tomada de providências (comprovação de 

hipossuficiência financeira e correção do valor da causa), a requerente 

pugna, com urgência, pela apreciação do pedido liminar, ante a 

necessidade de vacinação do gado até o dia 30.11.2018.

Pois bem. Ante a urgência para a realização da vacinação, e verificada a 

presença da probabilidade do direito alegado, DEFIRO EM TERMOS a tutela 

de urgência pleiteada, determinando que o requerido afaste-se do lar pelo 

tempo suficiente e necessário para que a requerente possa adentrar na 

propriedade e vacinar todo o gado que esteja cadastrado em nome da 

autora.

Após, efetuadas todas as movimentações necessárias junto ao INDEA, 

autorizo à requerente que realize a remoção de seu gado da propriedade 

em que se encontra, tornando-se fiel depositária.

Quanto às custas, autorizo a realização do pagamento após correção do 

valor da causa e da realização da venda de parte do gado. Autorizo, 

desde já, a venda de gado para obtenção do valor correspondente às 

custas processuais.

A requerente será acompanhada pelo Oficial de Justiça. Caso haja 

comprovada renitência, autorizo o reforço policial.

Intimem-se.

Cumpra-se com urgência.

Serve a decisão como mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 116848 Nr: 3414-29.2018.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIVINO LAURENCIO MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Igor Neves de carvalho - OAB: 

14.432/OAB-MT, Kássio Roberto Pereira - OAB:12.691-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento n. 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o requerente acerca da 

expedição da carta precatória, bem como para aportar nos autos o 

comprovante de pagamento da taxa de distribuição da carta precatória, no 

juízo deprecado e a diligência do oficial de justiça, no prazo de 5 (cinco) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 111050 Nr: 3481-28.2017.811.0087

 AÇÃO: Ação Rescisória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Emílio Cassiano Ossani

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Douglas Henrique da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Gonçalves Pereira - 

OAB:7.274 - OAB/MT, Roberto de Oliveira - OAB:MT/19069

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento n. 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o requerente para 

aportar nos autos o comprovante de pagamento da taxa de distribuição no 

juízo deprecado, bem como a diligência do oficial de justiça, no prazo de 5 

(cinco) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40421 Nr: 2623-41.2010.811.0087

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nilo Celestino Scherer

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Salete Scherer

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio Henrique Alves - 

OAB:11.064-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alfredo Fogaça Neto - 

OAB:5949-B/MT

 Intimação das partes, para pedido do que entender por direito, no prazo 

de 05(cinco) dias, sob pena de o processo ser reencaminhado ao arquivo.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 27052 Nr: 1248-44.2006.811.0087

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: André Gustavo Alberto de Moraes, Patricia Cezario de 

Moraes, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - SORRISO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wellinton Matos Alberto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSEILDE SOARES CALDEIRA 

- OAB:15236

 Intimação das partes, para pedido do que entender por direito, no prazo 

de 05(cinco) dias, sob pena de o processo ser reencaminhado ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83543 Nr: 2883-50.2012.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIA LUCIA ALVES DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA DE LIMA - 

OAB:14.068-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para pedido do que entender por direito, no 

prazo de 05(cinco) dias, sob pena de o processo ser reencaminhado ao 

arquivo.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87694 Nr: 962-85.2014.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roseli Vieira Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sirlene de Jesus Bueno - 

OAB:6697/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte para pedir/extrair cópia no prazo de 05 dias, sob pena 

de reencaminha-lo ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39482 Nr: 1683-76.2010.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estevam Pereira Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A, Reinaldo Luciano Fernandes - 

OAB:12849-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para pedido do que entender por direito, no 

prazo de 05(cinco) dias, sob pena de o processo ser reencaminhado ao 

arquivo.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85750 Nr: 1703-62.2013.811.0087

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LGT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Crystiane Linhares - 

OAB:OAB/MT 9.069-A, José Carlos Skrzyszowski Junior - 

OAB:16168/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte para pedir/extrair cópia no prazo de 05 dias, sob pena 

de reencaminha-lo ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 111730 Nr: 3873-65.2017.811.0087

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alta Floresta Motos LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRO SILVA LIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA JORGE DA CUNHA 

VIANA DANTAS - OAB:8014

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora por meio do (a, s) advogado (a, s) Dr. (a) 

PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS, para no prazo de 05 

(cinco) dias efetuar o depósito da (s) diligência (s), devendo ser emitida a 

G u i a  d e  p a g a m e n t o  n o  e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

"http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao", devendo ser 

comprovado nos autos o depósito para posterior cumprimento do 

Mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 19516 Nr: 4066-37.2004.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BDBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SDADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691-A OAB/MT, THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - 

OAB:21589/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para pedido do que entender por direito, no 

prazo de 05(cinco) dias, sob pena de o processo ser reencaminhado ao 

arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80166 Nr: 1989-11.2011.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juraci Ribeiro dos Santos Medeiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para pedido do que entender por direito, no 

prazo de 05(cinco) dias, sob pena de o processo ser reencaminhado ao 

arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88168 Nr: 1352-55.2014.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Oraide Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Guarantã do Norte - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HIGARA HUIANE CARINHENA 

VANDONI DE MOURA - OAB:10488/MT, Samara Corinta Hammoud 

Costa - OAB:6.816 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para pedido do que entender por direito, no 

prazo de 05(cinco) dias, sob pena de o processo ser reencaminhado ao 

arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85467 Nr: 1428-16.2013.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanguarda Distribuidora de Lubrificantes Ltda, 

FLAVIO APARECIDO DINIZ FERREIRA, JUSSARA CRISTINA PAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Janssen Nogueira - 

OAB:19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:OAB/MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento n. 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimação do requente, para 

manifestação em relação a certidão de decurso, no prazo de 5 (cinco) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 109823 Nr: 2848-17.2017.811.0087

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A Credito, Financiamento e 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleiciane Zanatta

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11877

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora por meio do (a, s) advogado (a, s) Dr. (a) 

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES, para no prazo de 05 (cinco) dias 

efetuar o depósito da (s) diligência (s), devendo ser emitida a Guia de 

p a g a m e n t o  n o  e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

"http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao", devendo ser 

comprovado nos autos o depósito para posterior cumprimento do 

Mandado.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 95943 Nr: 2841-93.2015.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leuza Terezinha Charckoski Lima, Manoel Patricio Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alcides Alves de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivan Carlos Santore - 

OAB:OAB/MT 6.170 -B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte para pedir/extrair cópia no prazo de 05 dias, sob pena 

de reencaminha-lo ao arquivo.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40574 Nr: 2776-74.2010.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOANA PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Freitas Queiroz - 

OAB:13086-A, Maria Deuzamar Ferreira Nunes - OAB:MT/22.222-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte para pedir/extrair cópia no prazo de 05 dias, sob pena 

de reencaminha-lo ao arquivo.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 107563 Nr: 1643-50.2017.811.0087

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATDDS, ALEX CARVALHO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAPFRE - Vera Cruz Seguradora S/A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jacó Carlos Silva Coelho - 

OAB:15013A/MT

 Intimação das partes, para pedido do que entender por direito, no prazo 

de 05(cinco) dias, sob pena de o processo ser reencaminhado ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 117067 Nr: 3549-41.2018.811.0087

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS PUBLIO CEMIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:22.165-A, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora por meio do (a, s) advogado (a, s) Dr. (a) 

Fabiula Muller Koenig e Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli, para no prazo 

de 05 (cinco) dias efetuar o depósito da (s) diligência (s), devendo ser 

emitida a Guia de pagamento no endereço eletrônico: 

"http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao", devendo ser 

comprovado nos autos o depósito para posterior cumprimento do 

Mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 81213 Nr: 547-73.2012.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Henrique Lopes de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para pedido do que entender por direito, no 

prazo de 05(cinco) dias, sob pena de o processo ser reencaminhado ao 

arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83768 Nr: 3104-33.2012.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DELCIO COLLE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA DE LIMA - 

OAB:14.068-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para pedido do que entender por direito, no 

prazo de 05(cinco) dias, sob pena de o processo ser reencaminhado ao 

arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 81218 Nr: 552-95.2012.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CESAR AUGUSTO MESQUITA DE 

LIMA - OAB:157219/SP, EDUARDO ASSUNÇÃO DE LIMA - 

OAB:209868/SP, FABIANA DE LIMA - OAB:14.068-B OAB/MT, HERALDO 

PEREIRA DE LIMA - OAB:112449/SP, LUCIANA DE LIMA - 

OAB:149020/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para pedido do que entender por direito, no 

prazo de 05(cinco) dias, sob pena de o processo ser reencaminhado ao 

arquivo.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 97441 Nr: 3828-32.2015.811.0087

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Município de Guarantã do Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. S. Tschope - Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria do Município de 

Guarantã do Norte/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte para pedir/extrair cópia no praazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82138 Nr: 1472-69.2012.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLI MOTA HEINCKLEIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA DE LIMA - 

OAB:14.068-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para pedido do que entender por direito, no 

prazo de 05(cinco) dias, sob pena de o processo ser reencaminhado ao 

arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41106 Nr: 485-67.2011.811.0087

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adriana Cristina Sodoski, Agnaldo Souza Miranda

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Guimarães Colucci - 

OAB:OAB/MT - 21671

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para pedido do que entender por direito, no 

prazo de 05(cinco) dias, sob pena de o processo ser reencaminhado ao 

arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 116848 Nr: 3414-29.2018.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIVINO LAURENCIO MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Igor Neves de carvalho - OAB: 

14.432/OAB-MT, Kássio Roberto Pereira - OAB:12.691-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de ação anulatória de termo de infração e embargo com pedido 

liminar proposta por VALDIVINO LAURENCIO MENDES em face da 

SEMA/MT e do ESTADO DE MATO GROSSO, todos devidamente 

qualificados na peça inicial.

Diz que foi autuado pela SEMA em razão de supostamente ter praticado 

destruição de vegetação natural considerada de preservação permanente 

sem autorização, o que motivou a lavratura do termo de embargo n. 

103936, o qual impediu a utilização de uma área de 5 hectares, nas 

coordenadas referidas na inicial.

 Ainda, o auto de infração gerou a inscrição da multa em dívida ativa, 

devidamente protestada pela Procuradoria Geral do Estado de Mato 

Grosso.

Defende que o auto de infração e o termo de embargo são nulos 

porquanto o autor “não praticou qualquer ilícito capaz de ensejar a sanção 

imposta pela Requerida”.

Argumenta em sua defesa que: (a) a multa é nula uma vez que a 

supressão da vegetação teria ocorrido antes do ano de 1996, tendo sido 

notificado apenas em 2009, de sorte que a pretensão punitiva estaria 

prescrita; (b) como o dano teria ocorrido no ano de 1996 o auto de 

infração não poderia estar fundado na Lei 9.605/98 e no Decreto 

6.514/2008; (c) a área embargada não é considerada de preservação 
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permanente; (d) a área está sendo utilizada de maneira regular, pois 

possui Autorização Provisória de Funcionamento (APF), Licença Ambiental 

Única, CAR e Termo de Compromisso Ambiental.

Pois bem.

Preliminarmente, verifico que a ação foi dirigida, também, em face da 

SEMA/MT, órgão componente da administração direta estadual, nos termos 

da Lei Complementar Estadual 566/2015.

 Trata-se, no entanto, de órgão despersoalizado, cuja personalidade 

jurídica confunde-se com a do próprio ente da Federação. Com efeito, o 

simples fato de possuir inscrição no CNPJ, por si só, não lhe confere 

personalidade jurídica e tampouco capacidade de ser parte.

Destarte, deve o feito ser extinto em relação à SEMA, devendo a ação ser 

suportada tão somente pelo Estado de Mato Grosso.

Em sequencia, na forma do art. 300 do Código de Processo Civil a tutela de 

urgência será concedida quando estiverem presentes elementos que 

deixem evidentes (a) a probabilidade do direito deduzido pelo requerente e 

(b) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Passo a perscrutar a presença dos elementos autorizadores da 

concessão da tutela de urgência.

(a) probabilidade do direito deduzido pelo requerente

Em síntese, todas as deduções autorais têm por fundamento o fato da 

suposta supressão da área ter ocorrido antes do ano de 1996 e da área 

embargada não poder ser considerada de preservação permanente.

Não há, no entanto, nenhum elemento probatório robusto e idôneo a indicar 

a probabilidade do direito alegado pelo autor.

O laudo técnico trazido junto à inicial foi elaborado pelo mesmo profissional 

que defendeu o autor no âmbito administrativo quando da imposição da 

multa e da lavratura do termo de embargo, de sorte que suas conclusões 

estão potencialmente tisnadas de parcialidade, não podendo servir de 

anteparo para, nesta fase inicial e sumária, afastar a presunção de 

legitimidade e validade dos atos praticados pelos agentes da SEMA no 

exercício de suas funções fiscalizatórias.

As imagens de satélite colacionadas não permitem concluir que a área já 

se encontrava desmatada, na intensidade observada pelo fiscal quando 

da lavratura do auto de inspeção no ano de 2009, em data anterior ao ano 

de 1996, como quer fazer crer o autor.

Ao depois, a área poligonal constante do auto de infração encontra-se 

próxima ao Rio Braço Norte, havendo necessidade de dilação probatória 

para aferir se se trata ou não de Área de Preservação Permanente, 

devendo prevalecer, até que o autor prove o contrário, a presunção de 

veracidade e legitimidade dos dados constantes do auto de inspeção 

levado a efeito pela SEMA.

 Do mesmo modo, e com efeito, conquanto afirme possuir toda a 

documentação da área, a área embargada não pode estar sendo utilizada 

de maneira regular pelo autor pelo simples fato de pesar sobre ela termo 

de embargo hígido e válido desde o ano de 2009, sendo necessário notar 

que a utilização de área embargada traz consequências que ultrapassam 

os limites da infração administrativa ambiental.

 Diante disso, não reconheço presente o elemento essencial à concessão 

da tutela de urgência consistente na probabilidade do direito invocado.

(b) perigo de dano

Ausente o primeiro requisito, desnecessário enfrentar a premência de 

dano irreparável ou de difícil reparação.

Ante ao exposto, INDEFIRO os pedidos liminares e, por ausência de 

pressuposto processual, na forma do art. 485, inciso IV, JULGO EXTINTO 

o feito em relação à SEMA/MT. Retifique-se a autuação.

Cite-se o Estado Mato Grosso para contestar, dispensada a audiência de 

conciliação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 118009 Nr: 4158-24.2018.811.0087

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S.A, Juizo da Vara Especializada dev 

Direito Bancario Varzea Grande-Mt

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Augusto Perin, Juízo de Direito da 

Comarca de Guarantã do Norte - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.994-A/MT, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo 4158-24.2018.811.0087 Cód.118009

Requerido: Antonio Augusto Perin

C E R T I D Ã O

 Certifico, eu, Diego Morais de Carvalho, Oficial de Justiça/Avaliador, ao 

final assinado, que em cumprimento ao mandado do MM. Juiz de Direito, Dr. 

Diego Hartmann, extraído dos autos supra, me desloquei inicialmente até o 

endereço nele mencionado e pela numeração ( Av. Jatobá, 647), verifiquei 

tratar-se de um lote vazio.

Ademais, empreendi varias diligências por esta urbe no intuito de localizar 

o bem e/ou o requerido, sem, contudo, lograr êxito.

Destarte, o localizador Kalil Jorge entrou em contato via telefone com este 

subscritor informando acerca da possibilidade do requerido ser o 

proprietário da empresa “Transperimetral”, mas não sabia informar maiores 

detalhes.

Assim, percorri toda a extensão da Avenida “Pioneiro José Nelson 

Coutinho” (perimetral a BR 163) e não localizei referida empresa ou mesmo 

o bem litigioso, motivo pelo qual, DEIXEI DE PROCEDER A BUSCA E 

APREENSÃO DO VEICULO CHANGAN/MINISTAR, melhor descrito no 

mandado, pertencente a Antônio Augusto Perin.

Por fim, levando-se em consideração que a diligência foi insuficiente, 

solicito que a parte autora seja intimada a recolher o valor de R$ 

300,00(trezentos reais) por intermédio do site do E.TJMT.

O referido é verdade e dou fé.

 Guarantã do Norte-MT, 30 de novembro de 2018.

Diego Morais de Carvalho

Oficial de Justiça

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 94682 Nr: 2113-52.2015.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdGdN-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pedro Henrique Gonçalves - 

OAB:11.999 - OAB/MT

 Intimação do (a) advogado (a) da parte indiciada, Dr. (a) Pedro Henrique 

Gonçalves OAB/MT 11999, para que no prazo de 5 (cinco) dias, se 

manifeste quanto aos documentos juntados às fls. 189/197, referentes 

testemunhas não localizadas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 119767 Nr: 5250-37.2018.811.0087

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mohammed Delwar Hossen, Mohammed Delwar Hossen

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERICO STEVAN GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Henrique Vacario dos 

Santos - OAB:OAB-MT 19404

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...]. Não se trata de limitação imposta por critérios de conveniência ou 

oportunidade, os quais, por evidente, não seriam aptos a ensejar a 

restrição a direito constitucionalmente assegurado. O fundamento utilizado 

pela municipalidade para negar a concessão do alvará, no entanto, 

encontra previsão legal em legislação municipal cuja constitucionalidade 

não merece ser afastada em sede de cognição não exauriente, em 

processo de mandado de segurança.Dito de outro modo, havendo 

substrato legal para a negativa levada a efeito, inviável a concessão da 

ordem para permitir a prática do evento.Anoto, por dever de coerência, 

que a situação destoa da apreciada no processo de código 104998. 

Naqueles autos, o fundamento utilizado para a concessão da ordem foi 

patentemente diverso do que ora se tem, uma vez que a Prefeitura havia, 

naquela oportunidade, concedido o alvará e, poucos dias depois, sem 

qualquer justificativa, com fundamento em critérios discricionários, 

cancelou a autorização, causando prejuízo à parte diante da frustração de 

legítima expectativa, o que não se tem, nem de longe, no presente 

feito.Desse modo, não vislumbrando, em sede de cognição sumária, a 

relevância dos fundamentos utilizados pelo impetrante, é de ser indeferida 

a liminar vindicada.Ante ao exposto, INDEFIRO o pedido 

LIMINAR.NOTIFIQUE-SE a autoridade apontada como coatora, a fim de que, 

no prazo de 10 (dez) dias (art. 7º, I, LMS), preste as informações que 
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entender ser pertinentes, bem como cientifique o órgão de representação 

judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem 

documentos, para que, querendo, ingresse no feito (art. 7º, II, LMS). 

Prestadas as informações, conceda-se vista ao Ministério Público (art. 12, 

LMS).Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 119072 Nr: 4832-02.2018.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdGdN-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Allan de Barros dos Santos - 

OAB:MT 20467

 Compulsando os autos, verifica-se que a denúncia foi recebida e 

determinada a citação do acusado, sendo apresentada resposta, 

cumprindo o disposto do art. 396-A do CPP.

 Preceitua o art. 397 do Código de Processo Penal, com redação da Lei nº 

11.719/2008, que “após o cumprimento do disposto no art. 396-A, e 

parágrafos, deste Código, o juiz deverá absolver sumariamente o acusado 

quando verificar: I – a existência manifesta de causa excludente da 

ilicitude do fato; II – a existência manifesta de causa excludente da 

culpabilidade do agente, salvo inimputabilidade; III – que o fato narrado 

evidentemente não constitui crime; ou IV - extinta a punibilidade do 

agente”.

Assim, analisando detidamente os autos, entende-se que não se 

apresenta qualquer das hipóteses autorizadoras da absolvição sumária 

prevista no art. 397 do CPP, uma vez que o fato constitui crime e por não 

vislumbrar a existência de causa excludente da ilicitude do fato ou da 

culpabilidade do agente, bem como qualquer causa de extinção da 

punibilidade do agente.

Ademais, verifico que o inquérito policial apresenta a existência de 

materialidade delitiva e de indícios de autoria.

Logo, diante dos fundamentos expostos deve-se dar prosseguimento na 

instrução do feito.

Designo audiência de instrução para a data de 12 de fevereiro de 2018, às 

17h30min.

CERTIFIQUE-SE A SECRETARIA deste Juízo se atendidos os comandos da 

decisão em que recebida e denúncia (juntadas, requisições e 

comunicações).

Intime-se o acusado, o Defensor, o Ministério Público, bem como as 

testemunhas arroladas.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se na forma da lei.

Juizado Especial Cível e Criminal

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000020-94.2018.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMAR DALZOTTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ ANTONIO SANDRI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. Fundamento e 

decido. Designada audiência de conciliação, a parte autora não se fez 

presente, conforme deflui do termo anexo. Assim, estando a parte autora 

assistida por causídico e tendo sido devidamente intimada para o ato, de 

se pressupor seu desinteresse na continuidade da ação. Na forma do art. 

51 da Lei 9099/95, cumulado com art. 485, III do CPC, julgo extinto o 

processo sem resolução de mérito. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, 

ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se e arquivem-se com as 

baixas necessárias. DIEGO HARTMANN Juiz de Direito

Comarca de Guiratinga

Vara Única

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61394 Nr: 2865-75.2018.811.0036

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JABM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL RODRIGO DE SOUZA 

PINTO - OAB:19318/O, Daniel Rodrigo de Souza Pinto - Defensor 

Público - OAB:19318/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE GUIRATINGA - MT

JUIZO DA VARA ÚNICA

EDITAL DE CITAÇÃO

EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

PRAZO: 15 DIAS

AUTOS N.º 2865-75.2018.811.0036 - 61394

ESPÉCIE: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE AUTORA/CREDORA: Lívia Ribeiro Araújo

PARTE RÉ/DEVEDORA: Jeferson Alessandro Borges Marques

CITANDO: Requerido(a): Jeferson Alessandro Borges Marques Filiação: 

João Batista de Carvalho Marques e Nereide Borges de Oliveira, 

brasileiro(a), , Endereço: Lugar Incerto e Não Sabido, Cidade: 

Guiratinga-MT

VALOR DA CAUSA: R$ 5.724,00

FINALIDADE: CITAÇÃO DA PARTE REQUERIDA JEFERSON ALESSANDRO 

BORGES MARQUES, acima qualificado, atualmente em lugar incerto e não 

sabido, dos termos da presente ação que lhe é proposta, e do despacho 

judicial adiante transcritos, bem como sua INTIMAÇÃO dela para a 

audiência de conciliação, designada para o dia 21/01/2019 às 14h00Min 

(MT), que será realizada pela Conciliadora, no Edifício do Fórum, sito no 

endereço ao final indicado, oportunidade em que deverá comparecer 

acompanhado de advogado e poderá apresentar sua contestação, 

importando a sua ausência em confissão e revelia, presumindo-se 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora na inicial. Fica também, o 

requerido INTIMADO, por este Edital, acerca da decisão que DEFERIU os 

alimentos provisórios: DECISÃO: Autos n° 2865-75.2018.811.0036 Código: 

61394 Despacho. Vistos etc. DEFIRO a gratuidade da justiça. DETERMINO 

que o presente processo tramite em SEGREDO DE JUSTIÇA, conforme 

estabelece o art. 189, II, do CPC. Compulsando os autos, diante dos relatos 

e provas pré-constituída, percebe-se que os pressupostos que ensejam a 

ação estão regulares em conformidade com o rito e com a matéria de 

mérito (art. 319 e 320 do Novo Código de Processo Civil). Assim, ante a 

existência dos requisitos formais e materiais, RECEBO a inicial. ARBITRO 

os ALIMENTOS PROVISÓRIOS no valor correspondente a 30% (trinta por 

cento) do salário mínimo mensal vigente, equivalente ao valor de R$ 286,20 

(duzentos e oitenta e seis reais e vinte centavos), uma vez que não há 

nos autos comprovação da renda auferida pelo requerido. INTIME-SE o 

REQUERIDO que deverá pagar os alimentos até o dia 10 (dez) de cada 

mês em conta a ser informada pela representante legal dos menores ou 

diretamente à representante do autor, trazendo aos autos comprovante de 

pagamento, sob pena de ser-lhe decretada a prisão civil por até 03 (três) 

meses. ENCAMINHEM-SE os autos à Conciliadora do Juízo para 

designação de audiência de conciliação, após INTIME-SE a parte autora e 

CITE a parte requerida para comparecer no ato.Por fim, caso tenha êxito a 

conciliação VOLTEM os autos conclusos para a homologação do acordo, 

contudo caso as partes não entrem em acordo, INTIME-SE a parte 

requerida para que no prazo de 15 (quinze) dias apresente a contestação, 

sob pena de revelia e presunção de veracidade dos fatos narrados na 

inicial. NOTIFIQUE-SE o Ministério Público.INTIME-SE a Defensoria Pública. 

C u m p r a - s e .  I n t i m e - s e . E x p e ç a - s e  o  n e c e s s á r i o . À s 

providências.Guiratinga/MT, 27 de novembro de 2018.Aroldo Jose Zonta 

Burgarelli Juiz de Direito Eu, Dayse Maria de Moraes, digitei. Guiratinga - 

MT, 29 de novembro de 2018.
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Valtemir dos Santos Rodrigues

Gestor(a) Judiciário(a)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 44078 Nr: 1702-31.2016.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marlene de Oliveira Sateles

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Sergio Martins Ribeiro - 

OAB:14310-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: INSS - INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURO SOCIAL - OAB:roo

 Certifico em atendimento ao oficio nº 178/2018 do Departamento de 

Orientação e Fiscalização (DOF)a qual determinou que no prazo 

improrrogavel de cinco (05) dias encminhar relatório de atividades de 

processos com sentença e trânsito em julgado e que ainda consta em 

tramitação nas respectivas unidades. Cumpre-me informar que os autos 

supra encontra-se aguarando a prestação de contas por parte do 

advogado do autor, acerca do levantamento dos valores integralmente em 

seu favor,o que obsta o seu arquivamento no presente momento. Era o 

que tinha a informar, dando a devida publicidade exigida no presente oficio 

nº 178/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 2381 Nr: 504-52.1999.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Eugênio Bonjour, Maria de Lourdes Ramos Bonjour

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fausto Luís Morais da Silva - 

OAB:36.427-PR, Henrique Jambiski Pinto dos Santos - 

OAB:31694/PR, Péricles Landgraf Araújo de Oliveira - 

OAB:MT/6.005-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE ELIAS NEHME - 

OAB:4642, Kamill Santana Castro e Silva - OAB:23.840/DF, Karine 

Fagundes Garcia Duarte Alves Pinto - OAB:6294-A/MT

 Intimar a parte autora através de seu advogado, para que no prazo de 

48:00hs, comprove nos autos o recolhimento das custas processuais 

finais, na forma mencionada no petitório de fls, 1.902/1.904, vez que NÃO 

faz parte da petição do autor.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 16003 Nr: 746-25.2010.811.0036

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EdAP, JLdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Valadares Lopes 

Rocha Maciel - Defensor Público/MT - OAB:Mat. 100350

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Ferreira da Silva - 

OAB:14924-O/MT, THALLES FELIPE VIEIRA LOPES MARTINS - 

OAB:24816/O

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, cadastrei nesta data o advogado nomeado em fl. 

216. Certifico ainda, que o mesmo fora intimada da aludida decisão nesta 

data.

 Guiratinga - MT, 29 de novembro de 2018.

Analista Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 59675 Nr: 2180-68.2018.811.0036

 AÇÃO: Regulamentação de Visitas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MHdL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LFdS, MGLdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINÍCIUS WILLIAM ISHY FUZARO 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE GUIRATINGA - MT

VARA ÚNICA

 Código nº 59675

 Conforme o que determina o Provimento nº 040/2008/CM em seu artigo 22, 

a vigência da Seção V, Dos Conciliadores e Mediadores Judiciais e artigo 

334, parágrafos e incisos do CPC/2015, bem como o estabelecido no 

despacho pelo Juiz de Direito, Dr. Aroldo José Zonta Burgarelli desta 

Comarca, designo audiência de conciliação para o dia 31/01/2019 às 

16h00min.

Expeça-se o necessário, cite-se e intimem-se as partes conforme as 

determinações do Código de Processo Civil.

 Guiratinga – MT, 29 de novembro de 2018.

 Débora Larissa Dias de Souza

 Conciliadora

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 12924 Nr: 398-75.2008.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMPdEdMG, VdSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL LUIS NASCIMENTO 

MOURA - OAB:16604

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Isaías Campos Filho - 

OAB:2470-MT

 Processo n.º 398-75.2008.811.0036

Código: 12924

Decisão.

Vistos etc.

Trata-se de Ação de Investigação de Paternidade c/c Alimentos ajuizada 

pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face de Juarez 

Cândido Barbosa, visando o reconhecimento da Paternidade em favor da 

menor Vitória da Silva Costa Barbosa.

À fl. 55, consta que a menor encontra-se na cidade de Nova Mutum/MT, 

tendo deixado a cidade de Tesouro/MT com sua genitora.

Instado a se manifestar, o Ministério Público pugnou para que seja 

declinada a competência para julgar e processar a presente ação para o 

juízo da comarca de Nova Mutum/MT, onde se encontra residindo a menor 

Vitória da Silva Costa Barbosa, visando preservar o melhor interesse da 

criança.

Logo, havendo alteração de domicilio da criança ou adolescente, 

dificultando desta forma o tramite processual, em prejuízo a pessoa em 

desenvolvimento, o legislador no Estatuto da Criança e do Adolescente art. 

147, inciso I e II, determina que no juízo da infância e juventude não vigore 

a regra da perpetuatio jurisdictionid, mesmo após a propositura da ação, 

se houver alteração de domicilio da criança ou adolescente, estando os 

requeridos afastados da responsabilidade legal em relação aos mesmos, 

ocorre-se a alteração de competência para o julgamento.

Portanto, DECLINO DA COMPETÊNCIA para atuar nos autos de 

Investigação de Paternidade c/c Alimentos ao juízo daquela Comarca.

Assim, REMETAM-SE os presentes autos à Comarca de Nova Mutum/MT, 

com as homenagens deste Juízo.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Às providências.

Guiratinga/MT, 23 de novembro de 2018.

 Aroldo Jose Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 32969 Nr: 104-13.2014.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Umbelina Gonçalves Pereira
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Keyla Goulart Teixeira Acuña - 

OAB:14.818-MT, Suenne Oliveira de Souza Borges - OAB:7135/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do Estado de 

Mato Grosso - OAB:Av.Rubens Mendo

 Autos n° 104-13.2014.811.0036 (32969)

Liquidação de Sentença por Arbitramento

Decisão.

Vistos.

Trata-se de liquidação de sentença por arbitramento, conforme 

determinado no Acórdão do Egrégio Tribunal de Justiça juntado às fls. 

183/195.

1) Nos termos do art. 510 do NCPC e da petição da parte exequente de fls. 

243/253, para início do presente incidente processual, DETERMINO a 

INTIMAÇÃO PESSOAL da parte executada ESTADO DO MATO GROSSO, 

com carga/remessa dos autos, para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

APRESENTE os pareceres, cálculos ou documentos necessários, no 

intuito de elucidar o valor da liquidação da sentença, sob pena de 

preclusão de direitos.

 2) Além disso, DEFIRO, por ora, o item “d” do petitório de fls. 243/253, de 

modo que DETERMINO que o ESTADO DO MATO GROSSO, nesse mesmo 

prazo fixado, JUNTE aos autos as fichas financeiras da parte exequente, 

referentes aos 05 (cincos) anos anteriores a propositura da presente 

ação até a presente data.

3) Após o transcurso do prazo mencionado, INTIME-SE a parte exequente 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se nos autos requerendo 

o que entender de direito, sob pena de extinção do presente feito.

4) Por fim, CERTIFICA-SE a serventia e VOLTEM os autos conclusos.

 Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

 Guiratinga/MT, 21/11/2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 31008 Nr: 852-16.2012.811.0036

 AÇÃO: Carta de ordem->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco Haroldo do Prado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lupércio Crevelaro, Silvia Tânia Ribeiro Moraes 

Crevelaro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valdeci Zeffiro - OAB:144555/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dianarú Da Silva Paixão - 

OAB:10.105, Zuleica Rister - OAB:56282/SP

 Autos n° 462-75.2014.811.0036 (31008)

Decisão.

Vistos etc.

Compulsando os autos, nota-se que à fl. 134 houve resposta do ofício 

enviado para Comarca de Araçatuba, informando que a presente 

execução encontra-se suspensa.

Deste modo, AGUARDE-SE no arquivo provisório a presente Carta 

Precatória, até manifestação do juízo deprecante.

Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 22/11/2018.

Aroldo Jose Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 45273 Nr: 2324-13.2016.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arcelei Matos de Mendonça

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Ferreira da Silva - 

OAB:14924-O/MT

 Processo n.º 2324-13.2016.811.0036 (45273)

Decisão

Vistos etc.

Compulsando os autos, verifica-se que a Defensoria Pública não foi 

nomeada para patrocinar a defesa do réu nesta ação criminal, de modo 

que ela não deveria ser intimada para manifestar nos presentes autos.

Nesse sentido, é notório que a aplicação da multa na decisão de fls. 

149/150 ocorreu de forma equivocada.

Dessa forma, REVOGO a multa aplicada em desfavor do Defensor Público.

Por fim, INTIME-SE o advogado dativo, nomeado as fl. 88, para apresentar 

memoriais escritos no prazo legal.

Após, voltem-me os autos conclusos para sentença.

Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Guiratinga/MT, 29/11/2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 32483 Nr: 1041-57.2013.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEC Energia S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosalvo Pereira do Carmo, Zenaide Vieira do 

Carmo, Terezinha Ferreira Pereira, Elso Pereira do Carmo, Elias Pereira do 

Carmo, Eleuze Silva Pereira, Desa Rio das Garças Desenvolvimento 

Energético S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alan Salviano dos Santos - 

OAB:12851, Daniel Ostronoff - OAB:19.2980-SP, Pedro Romeiro 

Hermeto - OAB:42.860, Tanara Micheli Anderle Pestana - 

OAB:16.678

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andressa Armelin - 

OAB:18.776/A, Eduardo Alves Marçal - OAB:13.311, Francisco Cesar 

Brzezinski Filho - OAB:15.105/O - MT, Gilberto de Moraes Viana - 

OAB:19177, Léa Carvalho Moraes Brzezinski - OAB:3295-B, Marcelo 

Alves Puga - OAB:5058-MT

 Autos nº 1041-57.2013.811.0036

Código: 32483

Despacho.

Vistos etc.

Cumpra-se na integra o determinado na decisão de fl. 754.

Cumpra-se.

Às providências.

 Guiratinga/MT, 27 de Novembro de 2018.

Aroldo Jose Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 30718 Nr: 562-98.2012.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Orides Antunes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronaldo Jacintho da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Poli - OAB:259178/SP, 

Reinaldo Rodrigues de Almeida - OAB:12401-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aridaque Luis Neto - 

OAB:3252/MT, Josias Alves Vitor Trindade - OAB:16.506

 Autos n° 562-98.2012.811.0036

CI: 30718

Decisão.

Vistos etc.

Tendo em vista que não há mais pendências no processo, ARQUIVEM-SE 

os autos nos termos da sentença de fls. 92/92 vº.

Cumpra-se, às providências.

Guiratinga/MT, 21 de Novembro de 2018.

Aroldo Jose Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 31118 Nr: 962-15.2012.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ronaldo Jacintho da Silva, Aridaque Luiz Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Orides Antunes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aridaque Luis Neto - 

OAB:3252/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Poli - OAB:259178/SP, 

Reinaldo Rodrigues de Almeida - OAB:12401-B/MT

 Autos n° 962-15.2012.811.0036 (31118)

Cumprimento de Sentença

Despacho.

Vistos etc.

 Com fundamento no princípio constitucional do contraditório, INTIME-SE a 

parte exequente, por meio de seus advogados constituídos, para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, MANIFESTE-SE em relação à impugnação 

(fls.652/656), requerendo o que entender necessário, sob pena de 

preclusão de direitos.

Por fim, CERTIFIQUE-SE a serventia e VOLTEM os autos conclusos.

Cumpra-se. Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 21/11/2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 60926 Nr: 2656-09.2018.811.0036

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THALLES FELIPE VIEIRA 

LOPES MARTINS - OAB:24816/O

 Autos n° 2656-09.2018.811.0036

Código: 60926

Decisão.

Vistos etc.

Considerando o teor da petição de fl.25, informando que a Defensoria 

Pública já patrocina os interesses da vítima, nomeio o Dr. Thalles Felipe 

Vieira Lopes Martins para patrocinar os interesses do requerido RENATO 

ALVES ROSA, fixando honorários advocatícios no valor de 0,5 URH’s, a 

serem ulteriormente executados em face do Estado de Mato Grosso.

Intime-se o causídico com urgência desta decisão, para oferecer 

resposta, no prazo de no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de confissão 

quanto à matéria de fato.

 Saliento o causídico ora nomeado que a nomeação em apreço 

corresponde a múnus público, sendo que eventual recusa por motivo de 

foro íntimo, acaso seja procedida de forma reiterada em inúmeros 

processos, sem justificativa plausível, poderá ser interpretado como 

abuso de direito e consequente infração disciplinar, com informação à 

OAB para apuração de eventual violação a seu código de condutas.

Após o decurso do prazo supra, em havendo resposta do requerido, 

INTIME-SE a vítima a apresentar impugnação no mesmo prazo.

Por fim, VISTAS ao Ministério Público e, após voltem-me os autos 

conclusos.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Guiratinga/MT, 28 de novembro de 2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 31856 Nr: 440-51.2013.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco Gabriel de Morais

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vidal Gabriel da Silva, Ester Moraes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco Cesar Brzezinski 

Filho - OAB:15.105/O - MT, Léa Carvalho Moraes Brzezinski - 

OAB:3295-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Duilio Piato Junior - 

OAB:3719

 Autos n° 440-51.2013.811.0036 (31856)

Despacho.

Vistos etc.

INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifeste-se sobre a petição de fls. 117/119 da parte executada, sob 

pena de extinção, sem resolução de mérito.

Por fim, CERTIFIQUE-SE a serventia e DEVOLVAM os autos.

Cumpra-se. Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 27/11/2018.

 Aroldo Jose Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 30250 Nr: 93-52.2012.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco da Amazônia S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Carlos Morigi, Maria Elaine Ribeiro Morigi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELOI CONTINI - OAB:35912

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 93-52.2012.811.0036

 Código: 30250

Ação de Execução de Título Judicial

Decisão.

Vistos etc.

DEFIRO o pedido de fl. 203 da parte exequente.

 CONCEDO o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias para a parte exequente 

juntar aos autos a certidão de óbito do executado em comento, bem como 

requeira o que entender de direito, conforme estabelece o art. 485, II e III, 

§1º do NCPC.

 Cumpra-se. Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 27/11/2018.

Aroldo Jose Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 32841 Nr: 1354-18.2013.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marilda Oliveira de Moura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Keyla Goulart Teixeira Acuña - 

OAB:14.818-MT, Suenne Oliveira de Souza Borges - OAB:7135/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR DO ESTADO DE 

MT - OAB:rua seis, Procurador do Estado de Mato Grosso - 

OAB:Av.Rubens Mendo

 Autos n° 1354-18.2013.811.0036 (32841)

Liquidação de Sentença por Arbitramento

Decisão.

Vistos.

Trata-se de liquidação de sentença por arbitramento, conforme 

determinado no Acórdão do Egrégio Tribunal de Justiça juntado às fls. 

228/235.

1) Nos termos do art. 510 do NCPC e da petição da parte exequente de fls. 

255/260, para início do presente incidente processual, DETERMINO a 

INTIMAÇÃO PESSOAL da parte executada ESTADO DO MATO GROSSO, 

com carga/remessa dos autos, para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

APRESENTE os pareceres, cálculos ou documentos necessários, no 

intuito de elucidar o valor da liquidação da sentença, sob pena de 

preclusão de direitos.

 2) Além disso, DEFIRO, por ora, o item “d” do petitório de fls. 255/260, de 

modo que DETERMINO que o ESTADO DO MATO GROSSO, nesse mesmo 

prazo fixado, JUNTE aos autos as fichas financeiras da parte exequente, 

referentes aos 05 (cincos) anos anteriores a propositura da presente 

ação até a presente data.

3) Após o transcurso do prazo mencionado, INTIME-SE a parte exequente 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se nos autos requerendo 

o que entender de direito, sob pena de extinção do presente feito.

4) Por fim, CERTIFICA-SE a serventia e VOLTEM os autos conclusos.

 Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

 Guiratinga/MT, 22/11/2018.

Aroldo Jose Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 2115 Nr: 277-62.1999.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: B. B. FINANCEIRA S/A - CRÉDITO FINANCEIRO e 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jorge Cândido Resende

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:140055, Haroldo Wilson Martinez de Souza Junior - 

OAB:20.366/PE, Marizze Fernanda Martinez - OAB:25.867 PE

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Péricles Landgraf Araújo de 

Oliveira - OAB:MT/6.005-A, Vânea Cristina Colombari - OAB:

 Diante do exposto:1) CONFIRMO a NOVA data de designação para a 

realização do leilão para 05 de dezembro de 2018 e 12 de dezembro de 

2018, conforme apresentado. 2) INDEFIRO o pedido secundário de 

suspensão do leilão requerido pela ATIVOS S.A SECURITIZADORA DE 

CRÉDITOS FINANCEIROS (fls. 449/450). Assim, CUMPRA-SE a serventia o 

necessário para efetiva realização do leilão na data citada.3) DETERMINO 

a sucessão processual do cedente Banco do Brasil S.A pela cessionária 

ATIVOS S.A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS, visto que 

devidamente comprovada a cessão de créditos, pela declaração juntada à 

fl. 448.4) Após a realização do Leilão, CORRIJA-SE a autuação para que 

passe a constar no Sistema Apolo, bem como na capa dos autos como 

parte exequente ATIVOS S.A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS, qualificada à fl. 449.5) CADASTREM-SE no sistema Apolo 

os advogados constituídos pela exequente ATIVOS S.A 

SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS e exclua os advogados do 

Banco do Brasil S.A, ora substituído, para que aqueles possam ser 

intimados dos atos processuais.6) Por fim, CERTIFIQUE-SE a serventia e 

VOLTEM os autos conclusos.Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário.Guiratinga-MT, 29/11/2018. Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz 

de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 48933 Nr: 1537-47.2017.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademilton Ferreira de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Isaías Campos Filho - 

OAB:2470-MT, Marina Costa e Castro - OAB:22986/MT

 Com essas considerações e fundamentos, Julgo Procedente a denúncia, 

para PRONUNCIAR ADEMILTON FERREIRA DE SOUZA, brasileiro, solteiro, 

nascido no dia 9/8/1974, filho de Valdivino Ferreira de Souza e Maria da 

Gloria Batista Ferreira, portador do CPF nº 006.157.111-38, residente e 

domiciliado à Avenida Rio Branco, Bairro Santa Cruz, nesta cidade e 

comarca, pela prática da INFRAÇÃO PENAL prevista no art. 121, § 2°, 

inciso VI c/c o art. 14, inciso II, todos do Código Penal, a fim de que seja 

submetido a julgamento pelo Egrégio Tribunal Popular desta 

Comarca.Vislumbro que o acusado responde este processo em liberdade, 

não havendo motivos que recomendem a sua prisão, sendo 

desnecessária a sua segregação social, quer para a garantia da 

aplicação da lei penal ou até mesmo para garantia da ordem pública, 

principalmente, no que concerne a sua presença perante o Conselho de 

Jurados, conforme fundamentos apresentados no Acordão proferido pelo 

Egrégio Tribunal de Justiça no Habeas Corpus Criminal nº 

1006722-60.2017.8.11.0000, juntado às fls. 145/152. Portanto, CONCEDO 

ao acusado o direito de continuar respondendo este processo em 

liberdade.Preclusa a decisão de pronúncia, encaminhem-se os autos ao 

juiz presidente do Tribunal do Júri.Intime-se o pronunciado desta sentença, 

como preceitua o art. 413 e 414 do CPP.Intimem-se seu defensor e o 

Parquet, nos termos do art. 420, inciso I do Código de Processo 

Penal.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se com 

URGÊNCIA.Guiratinga – MT, 29/11/2018.Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 46450 Nr: 286-91.2017.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco da Amazônia S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ilton Ferreira Barbosa, Dalva da Silva Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELOI CONTINI - OAB:35912

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo a parte exequente, para que, no prazo de 10 

(dez) dias, manifeste-se nos autos, dando o devido prosseguimento no 

feito, inclusive, requerendo o que entender de direito. Guiratinga - MT, 30 

de novembro de 2018.

Analista Judicial

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 58156 Nr: 1594-31.2018.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ricardo Henrique Ferreira Cabral, Arcelei 

Matos de Mendonça

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Ferreira da Silva - 

OAB:14924-O/MT, Sival Pohl Moreira de Castilho - OAB:3.981/MT, 

Sival Pohl Moreira de Castilho Filho - OAB:

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo a parte ré para, em 10 (dez) dias, apresentar 

Memoriais Finais nos autos.

Guiratinga - MT, 30 de novembro de 2018.

Analista Judicial

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 48286 Nr: 1227-41.2017.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hélio Ribeiro Filho, Roger Fernando Ferreira 

Portela, Gabriel Oliveira Montenegro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Rodrigo de Souza 

Pinto - Defensor Público - OAB:19318/O, Fernando Ferreira da Silva 

- OAB:14924-O/MT

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo a parte ré para, em 10 (dez) dias, apresentar 

Memoriais Finais nos autos. Guiratinga - MT, 30 de novembro de 2018.

Analista Judicial

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 15520 Nr: 264-77.2010.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Salvador Dias da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Epaminondas Moreira Narciso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Rodrigues de 

Almeida - OAB:12401-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Léa Carvalho Moraes 

Brzezinski - OAB:3295-B

 Autos n° 264-77.2010.811.0036 (15520)

Execução de Título Extrajudicial

Decisão.

Vistos etc.

DEFIRO PARCIALMENTE os pedidos expressos na petição da parte 

executada de fls. 142/143, nos seguintes termos:

Em relação à devolução das custas recursais (fl. 134), primeiramente, a 

parte interessada deverá entrar em contato com o Departamento de 

Controle e Arrecadação do Tribunal de Justiça para que de forma 

administrativa alcance a devolução das referidas custas, caso seja 

admitido e possível, para somente, posteriormente, requerer judicialmente.
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No que se refere ao pedido de suspensão da hasta pública, compulsando 

os autos, observa-se que a Defesa Técnica da parte executada noticiou 

que o executado EPAMINONDAS MOREIRA NARCISO faleceu na data de 

04 de outubro de 2018, conforme Certidão de Óbito juntada à fl. 144.

Nesse sentido, é sabido que a morte da parte executada ocasiona a 

suspensão do processo (CPC, art. 313, inc. I) até que parte exequente 

adote providências para a habilitação e sucessão processual pelo espólio 

ou pelos herdeiros do falecido (CPC, arts. 687 e seguintes).

1) Dessa forma, SUSPENDO a realização da Hasta Pública designada para 

o dia 05/12/2018 (Edital de Leilão juntado às fls. 139/140).

2) DETERMINO a suspensão do feito pelo prazo de 60 (sessenta dias) 

dias, para que o ADVOGADO da parte exequente HABILITE no feito o 

Espólio ou todos os herdeiros legais do falecido (a), regularizando a 

sucessão processual.

 3) Transcurso o referido prazo, com a juntada ou não dos documentos 

para a habilitação, INTIME-SE a parte executada, por meio de sua 

Advogada constituída, para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se 

nos autos requerendo o que entender de direito, sob pena de preclusão 

de direitos.

4) Por fim, CERTIFIQUE-SE a serventia e VOLTEM os autos conclusos.

Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 29/11/2018.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

Comarca de Itaúba

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 73435 Nr: 952-14.2014.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VAC, WPDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA EMILY DO 

NASCIMENTO SOUZA - OAB:19960/O, FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:15.848-A/MT, Ricardo Zeferino Pereira - OAB:12491-B/MT, 

Valéria Aparecida Castilho de Oliveira - OAB:17770-B MT, 

WELINGTON PEREIRA DA COSTA - OAB:21696/O

 Nos termos da Legislação Vigente e do Art. 482, VI da CNGC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar os advogados dos denunciados, 

via DJE, para no prazo de 05(cinco) dias, apresentar os alegações finais, 

conforme determinado às fls. 170/170-verso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 48080 Nr: 206-20.2012.811.0096

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE LUIS CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA AUGUSTA BOTTEGA - 

OAB:22100, JOSÉ QUAGLIOTTI SALAMONE - OAB:103.587/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e dos Art. 482, VI e 1.209 da CNGC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o advogado da Parte 

Autora, via DJE, para no prazo legal, requerer o que entender de direito, 

ante o teor da certidão lavrada pelo Sr. Oficial de Justiça de fls.96.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 35905 Nr: 136-47.2005.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESC, ADV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO BOVE FILHO - 

OAB:OAB/PA-10.562-B, ITALO GUSTAVO E SILVA LEITE - 

OAB:7620/MA, João Guedes Carrara - OAB:OAB/MT 14.865, JOSE 

WILSON FARIAS - OAB:OAB/MT 7.642-B

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ADELINO DE VARGAS, Filiação: Adão de 

Vargas e Ana Carvalho de Vargas, data de nascimento: 30/09/1962, 

brasileiro(a), natural de Salto da Lontra-PR, aproximadamente 35 anos 

01metro e 70cm. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Assim, comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, há 

certeza sobre a responsabilidade penal dos réus ADELINO VARGAS e 

EGILDO SILVA CAMPOS, razão pela qual, JULGO PROCEDENTE a 

pretensão punitiva e condeno os réus pela prática do crime previsto no 

artigo 157, §3º, in fine, do Código Penal.Passo à dosimetria da pena, na 

forma do artigo 68, caput, do Código Penal.Tendo em vista a identidade 

das condutas e similitude das circunstâncias, visando evitar repetições 

desnecessárias, a dosimetria da pena será feita apenas uma vez para 

ambos os réus.Pena – reclusão de 20 a 30 anos, sem prejuízo da multa.1ª 

FASE.Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do 

Código Penal, tem-se que:1. culpabilidade: consiste no grau de 

reprovabilidade da conduta, que no caso é alta. Isso porque, os réus 

simularam a contratação dos serviços da vítima para lhe ceifarem a vida. 

Além disso, o fizeram com um tiro nas costas. Contudo, deixo de majorar a 

pena em razão dessa circunstância, tendo em vista que ela será objeto de 

valoração na segunda fase da dosimetria, por ocasião da agravante 

prevista no art. 61, II, alínea “c”, do Código Penal, em observância ao que 

dispõe a Súmula 241 do Superior Tribunal de Justiça – STJ;2. 

antecedentes: consiste na existência de uma sentença penal condenatória 

transitada em julgado anterior à pratica do crime em análise. No caso, 

embora os réus tenham respondido a outros processos-crime, como faz 

prova as certidões de fls. 520/521, elas não se prestam a indicar a 

existência de maus antecedentes, consoante entendimento jurisprudencial 

consolidado no enunciado da Súmula 444 do STJ;3. conduta social: 

revela-se pelo relacionamento dos réus no meio em que vivem, perante a 

comunidade, a família e os colegas de trabalho. Em relação à conduta 

social dos réus, a oitiva das testemunhas arroladas pela defesa indicam 

que eles tinha condutas aparentemente sociáveis no meio em que viviam, 

razão pela qual deixo de valorar negativamente a referida circunstância;4. 

personalidade: relaciona-se ao caráter dos réus, sobre o que, não há 

elementos nos autos suficientes a aferir tal circunstância;5. motivos: é o 

fator íntimo que desencadeia a ação criminosa, que no caso é inerente ao 

tipo penal;6. circunstâncias: trata-se do modus operandi do crime. Nesse 

aspecto, embora reprovável, dada à ação dos réus que impossibilitou a 

defesa da vítima, novamente deixo de valorá-la por consistir na 

circunstância agravante do art. 61, II, alínea “c”, do CP, que será apreciado 

na segunda fase da dosimetria;7. consequências: é o resultado da ação 

delituosa. As consequências, no caso, são próprias do crime;8. 

comportamento da vítima: em nada contribuiu para a prática do crime. Na 

primeira fase, considerando a inexistência de circunstâncias judiciais 

negativas, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 20 (vinte) anos 

de reclusão, e no pagamento de 10 (dez) dias-multa.2ª FASENa segunda 

fase, verifico a presença da circunstância agravante prevista no art. 61, II, 

alínea “c”, do CP, que se refere à prática do crime com “traição, de 

emboscada, ou mediante dissimulação, ou outro recurso que dificultou ou 

tornou impossível a defesa do ofendido”.Assim, aumento a pena em 1/6 

(um sexto) – STF.HC 69392/SP –, passando a dosar a pena intermediária 

em 23 (vinte e três) anos e 3 (três) meses de reclusão, e 13 dias-multa.3ª 

FASENa terceira fase, não há causas de diminuição, tampouco de 

aumento da pena. Portanto, torno DEFINITIVA a pena de 23 (vinte e três) 

anos e 3 (três) meses de reclusão, e 13 (treze) dias-multa, como 

necessária e suficiente para a prevenção e repressão do crime, sendo o 

valor do dia-multa equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época 

dos fatos, atualizável na execução (art. 49, § 2º, CP).Consoante a alínea 

“a” do § 2º do art. 33 do CP e no art. 2º, §1º, da Lei 8.072/90, FIXO o 

regime fechado para o início de cumprimento da pena.Incabíveis a 

substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44 

do CP) e a suspensão condicional da pena (art. 77 do CP), tendo em vista 

o quantum de pena aplicada.Nego aos réus o direito de recorrerem em 
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liberdade. Persistem as razões que justificaram o decreto de prisão 

preventiva, em conformidade com os artigos 312 e 313, I, do Código de 

Processo Penal: comprovação da materialidade e da autoria delitivas, e 

necessidade de garantia da ordem pública, em razão da gravidade 

concreta do crime de latrocínio, crime esse de natureza hedionda, 

causador de efeitos prejudiciais à sociedade, ao estimular a prática de 

outras infrações penais e desestruturar famílias e relações sociais. 

Ademais, cuida-se da prática de crime doloso punido com pena privativa 

de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos.Recomendem-se os réus 

nas prisões em que se encontram.Condeno os réus no pagamento rateado 

das despesas judiciais.Expeça-se mandado de prisão em virtude desta 

sentença, consignando o regime fechado, e carta de guia provisória, para 

cumprimento da reprimenda, remetendo-a a Vara das Execuções Penais 

competentes.Em tempo, pela defesa do réu Egildo Silva Campos, fixo os 

honorários em favor do ilustre advogado dativo nomeado (fl. 566), na 

importância de 10 URH, conforme estabelece a tabela de honorários 

advocatícios elaborada pela OAB/MT.Com o trânsito em julgado:1. 

Lance-se o nome de ADELINO VARGAS E EGILDO SILVA CAMPOS no rol 

dos culpados, fazendo as anotações necessárias, nos termos do art. 5º 

LVII, da Constituição Federal;2. Oficie-se ao Egrégio Tribunal Regional 

Eleitoral, comunicando a condenação do réu, com cópia desta decisão, 

para suspensão dos direitos políticos, conforme art. 15, III, da Constituição 

Federal;3. Comunique-se ao cartório distribuidor;4. Oficie-se ao Instituto 

Nacional e Estadual de Identificação, comunicando-se a condenação dos 

réus;5. Extraia-se guia de execução definitiva, conforme art. 105 da Lei 

7.210/84.Após, ao arquivo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Comuniquem-se.Itaúba/MT, 29 de dezembro de 2015.Suelen BarizonJuíza 

Substituta

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Rafael Augusto Ramires 

Nunes Ormond, digitei.

Itaúba, 29 de novembro de 2018

Iolanda Valcléria Alves de Anhaia Oliveira Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 47762 Nr: 734-88.2011.811.0096

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Dirceu Pereira de Andrade, IVONE 

GAMBARY DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos Campana, Marisa Xavier Campana, 

ALTINO DE OLIVEIRA DICKEL, MIRNA MAFFI DICKEL, BENTO GONÇALVES 

GIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiano Gavioli Fachini - 

OAB:5425-B/MT, VALÉRIA DE CÁSSIA ANDRADE - OAB:OAB/SP 

269.275

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES BATISTA DE LIMA 

NETO - OAB:7525, ALCIDES BATISTA DE LIMA NETO - OAB:OAB/MT 

7525, Fabiano Gavioli Fachini - OAB:5425-B/MT, Fabio Ricardo Cavina 

- OAB:9576-A/MT, JOÃO FRANSCISCO GONÇALVES GIL - OAB:SP 

86.514, JULIA CAROLINA CESAR GIL - OAB:245148, RAFAEL CESAR 

GONÇALVES GIL - OAB:SP 387.675

 CERTIDÃO

 Nos termos do artigo 7º, do Provimento nº 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA à parte REQUERENTE (Espólio de Dirceu Pereira de Andrade), 

através de seu advogado(a), para que efetue, no prazo de 05 (cinco) 

dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 18.982,54 

(dezoito mil novecentos e oitenta e dois reais e cinquenta e quatro 

centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença sob pena de 

que o não recolhimento das custas processuais e/ou taxas judiciárias 

implicará na restrição do nome e CPF da parte requerente junto à dívida 

ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no art. 612, § 5º da 

CNGC/TJMP. Este Valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 

9.665,61(nove mil seiscentos e sessenta e cinco reais e sessenta e um 

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 9.316,93 (nove mil 

trezentos e dezesseis reais e noventa e três centavos), para fins da guia 

de taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, 

link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE” – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o 

número único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir 

o valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai 

gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) na Central de Arrecadação e Arquivamento do 

Fórum de Itaúba-MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 91717 Nr: 2609-49.2018.811.0096

 AÇÃO: Autorização judicial->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ACEITA-ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE 

ITAUBA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUÍZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO GUEDES CARRARA - 

OAB:14865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, DEFIRO o pedido de Alvará Judicial.INTIME-SE a parte 

interessada, servindo a presente decisão como mandado. CIÊNCIA ao 

MPE.Deverá o responsável pelo evento observar a Lei 8.069/90, bem 

como o que apregoa a Portaria n° 04/2007 do Juízo da Infância e 

Juventude desta Comarca.SERVE A PRESENTE DECISÃO COMO 

ALVARÁ.Havendo pagamento de ingresso para a participação do evento, 

DETERMINO à organizadora que deverá garantir aos estudantes o 

benefício da meia entrada, se comprovada a condição de estudante 

através da carteira de identidade estudantil, conforme previsto na Lei 

Estadual nº. 7.621/2002.DETERMINO que seja observado o volume 

razoável do som, com o intuito de não perturbar o sossego e a 

tranquilidade da comunidade.OFICIEM-SE a Polícia Civil de Itaúba, a Polícia 

Militar e ao Conselho Tutelar, a fim de que empreendam esforços no 

cumprimento das determinações constantes desta decisão, bem como da 

Portaria n. 04/2007, além do ECA, devendo remeter a este juízo relatório 

pormenorizado de eventuais ocorrências no prazo de 05 (cinco) dias. 

Após, venham os autos conclusos.Itaúba, 29 de novembro de 2018.Jean 

Paulo Leão RufinoJuiz de Direito

Comarca de Itiquira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 49986 Nr: 1555-95.2017.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valmir Velasco de Matos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLEICIANE GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:21833/O

 Vistos em correição.

Levando-se em consideração a ausência de Defensor Público nesta 

Comarca, nomeio a Dra. Gleiciane Gonçalves da Silva, inscrita na OAB/MT 

sob o nº 21.833, para patrocinar os interesses do acusado. Consigno que 

os honorários advocatícios serão arbitrados em momento oportuno.

Intime-se a advogada nomeada nos termos da decisão de ref. 04.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 55259 Nr: 272-03.2018.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Teodoro Gomes Monteiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Karen Kelly Rossato dos 

Santos - OAB:19204/MT

 Vistos em correição.

Levando-se em consideração a ausência de Defensor Público nesta 

Comarca, nomeio a Dra. Karen Kelly Rossato dos Santos, inscrita na 

OAB/MT sob o nº 19.204 MT, para patrocinar os interesses do acusado. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103873/12/2018 Página 801 de 948



Consigno que os honorários advocatícios serão arbitrados em momento 

oportuno.

Intime-se causídica nomeada nos termos da decisão de ref. 08.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 48722 Nr: 979-05.2017.811.0027

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEAN BAZÍLIO BARBOSA DA SILVA,

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito de Liv Admissão de 

Assoc do Sul de Mato Grosso Sicred Sul

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO SANTOS DE 

RESENDE - OAB:6358

 Código 48722.

Vistos em correição.

Levando-se em consideração a ausência de Defensor Público nesta 

Comarca, nomeio o Dr. Robinson Castro Miranda, inscrito na OAB/SP sob o 

nº 332.736, para patrocinar os interesses parte embargante. Consigno 

que os honorários advocatícios serão arbitrados em momento oportuno.

Intime-se o causídico nomeado dando-lhe ciência da sentença proferida 

nos autos.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

Itiquira/MT, 25, de setembro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 46707 Nr: 2542-68.2016.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alex Miranda Paraná, Alexandre da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO DE CASTRO SILVEIRA 

- OAB:16257

 Vistos etc.

Tendo em vista o ofício oriundo da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, referente ao Habeas Corpus 

1011870-18.2018.8.11.0000 – Classe CNJ - 307, em que esta Colenda 

Câmara concedeu a ordem, nos termos do voto do relator, expeça-se 

alvará de soltura em favor do paciente Alexandre da Silva, se por outro 

motivo não estiver preso, impondo-lhe as seguintes medidas cautelares:

I - Não se ausentar da Comarca em que reside por mais de 15 (quinze) 

dias sem autorização do Juízo;

 II - Não frequentar, bares, casas de jogos, boates, locais congêneres;

III - Comunicar o Juízo qualquer mudança de endereço ou de local de 

trabalho;

 IV – Comparecimento mensal nesta comarca para informar e justificar as 

suas atividades;

V - Comparecer a todos os atos processuais, tudo sob pena de ser 

revogado o benefício ora concedido, com a expedição de mandado de 

prisão contra sua pessoa.

Cumpra-se com URGÊNCIA, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 49986 Nr: 1555-95.2017.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valmir Velasco de Matos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLEICIANE GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:21833/O

 Vistos etc.

Ante a existência de prova da materialidade e de suficientes indícios da 

autoria, RECEBO a denúncia ofertada em face de Valmir Velasco de 

Matos, devidamente qualificado, em todos os seus termos.

 CITE-SE o acusado, pessoalmente, para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

por meio de advogado, responda as acusações, por escrito, podendo 

arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, inclusive 

juntando documentos, especificando provas e arrolando as testemunhas 

pertinentes, nos termos do art. 396-A, do Código de Processo Penal.

O oficial deverá indagar o acusado se este possui condições para 

contratar advogado, consignando expressamente sua resposta.

Determino que sejam solicitadas informações sobre os antecedentes do 

acusado no Instituto Nacional de Identificação e do Estado de Mato 

Grosso.

 Comunique o recebimento desta denúncia ao distribuidor criminal, ao 

Instituto de Identificação Estadual e Nacional, bem como à Delegacia de 

Polícia local.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 41197 Nr: 2029-37.2015.811.0027

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valagro do Brasil Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Odenir Frederico e Outro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KANEYUKI - OAB:198905, JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - OAB:27141

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alberto Pergo Chilante - 

OAB:12995/MT, Vanderlei Chilante - OAB:3533/MT

 Vistos.

Tendo em vista a informação de ref. 73, suspendo o leilão ora designado 

neste feito, e determino a intimação do exequente para se manifestar e 

requerer o que entender de direito no prazo de 15 (quinze) dias.

Ciência as partes.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 55612 Nr: 454-86.2018.811.0027

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudete Maria Tomazoni, Eliza Tomazoni

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edu Alfredo Tomazoni

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIFER ALEX CARAFFINI - 

OAB:13909

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o decurso do prazo para a inventariante apresentar as 

primeiras declarações, impulsiono os autos a fim de intimar o Requerente, 

na pessoa de seu advogado, para que manifeste e requeira o que 

entender de direito, dando prosseguimento no feito, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32999 Nr: 183-19.2014.811.0027

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Miguel Pacheco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURADO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:16944/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007-CGJ, que 

dispõe sobre o cumprimento de atos ordinários pelos Gestores das Varas 

Cíveis do Estado de Mato Grosso, impulsiono os autos a fim de intimar o 

Requerente, na pessoa de seu advogado, para que manifeste e requeira o 

que entender de direito, dando prosseguimento no feito, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55471 Nr: 397-68.2018.811.0027

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MF CONSTRUTORA PRE MOLDADOS LTDA ME, Fabiano 

Dalla Valle, Márcio Martinazzo, ALINE CARVALHO DE FIGUEIREDO 

MARTINAZZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO DE CARVALHO - 

OAB:3616

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 Impulsiono os autos a fim de intimar a parte embargada para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, ofereça impugnação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55475 Nr: 398-53.2018.811.0027

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MF CONSTRUTORA PRE MOLDADOS LTDA 

ME, Fabiano Dalla Valle, Márcio Martinazzo, Marciara Borges de Oliveira 

Dalla Valle, ALINE CARVALHO DE FIGUEIREDO MARTINAZZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007-CGJ, que 

dispõe sobre o cumprimento de atos ordinários pelos Gestores das Varas 

Cíveis do Estado de Mato Grosso, impulsiono os autos a fim de intimar o 

Requerente, na pessoa de seu advogado, para que manifeste e requeira o 

que entender de direito, dando prosseguimento no feito, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55360 Nr: 334-43.2018.811.0027

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marco Antonio Rocha, EDSON CARLOS DOS 

SANTOS, ALAIR BICALHA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:17980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para que junte aos autos, 

no prazo de 15 (quinze) dias, a GUIA referente ao pagamento da diligência 

efetuado (ref. 35), considerando que juntou apenas o comprovante de 

pagamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53761 Nr: 3650-98.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A -Agência de Itiquira/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007-CGJ, que 

dispõe sobre o cumprimento de atos ordinários pelos Gestores das Varas 

Cíveis do Estado de Mato Grosso, impulsiono os autos a fim de intimar o 

Requerente, na pessoa de seu advogado, para que manifeste e requeira o 

que entender de direito, dando prosseguimento no feito, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55401 Nr: 362-11.2018.811.0027

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leidiane Maria da Silva, Carlos Roberto Alves 

Lira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007-CGJ, que 

dispõe sobre o cumprimento de atos ordinários pelos Gestores das Varas 

Cíveis do Estado de Mato Grosso, impulsiono os autos a fim de intimar o 

Requerente, na pessoa de seu advogado, para que manifeste e requeira o 

que entender de direito, dando prosseguimento no feito, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55399 Nr: 361-26.2018.811.0027

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ueder Ataliba da Silva, ATALIBA GARCIAS DE 

SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007-CGJ, que 

dispõe sobre o cumprimento de atos ordinários pelos Gestores das Varas 

Cíveis do Estado de Mato Grosso, impulsiono os autos a fim de intimar o 

Requerente, na pessoa de seu advogado, para que manifeste e requeira o 

que entender de direito, dando prosseguimento no feito, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55499 Nr: 411-52.2018.811.0027

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Armando Velasco Ribeiro, CLARINDA 

RODRIGUES RIBEIRO, Julcelino Velasco Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:140055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento nº 056/2007- CGJ que 

dispõe sobre o cumprimento de atos ordinatórios pelos senhores gestores 

das varas judiciais cíveis do Estado de Mato Grosso, em cumprimento ao 

Provimento nº 07/2017-CGJ que implantou a Central de Processamento de 

Diligências dos Oficiais de Justiça nas comarcas deste Estado, impulsiono 

os autos ao setor de envio de matéria p/ imprensa para intimar o 

Requerente, na pessoa de seu advogado, para efetuar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, por meio de guia emitida através do site 

“www.tjmt.jus.br”, devendo trazer aos autos a guia e o respectivo 

comprovante de pagamento, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55326 Nr: 314-52.2018.811.0027

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Carlos da Silva, PEDRO PEREIRA, Maria 

Cristina Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007-CGJ, que 

dispõe sobre o cumprimento de atos ordinários pelos Gestores das Varas 

Cíveis do Estado de Mato Grosso, impulsiono os autos a fim de intimar o 
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Requerente, na pessoa de seu advogado, para que manifeste e requeira o 

que entender de direito, dando prosseguimento no feito, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55398 Nr: 360-41.2018.811.0027

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vilmar Francisco Pereira, Edifaldo Ferreira da 

Silva, Vicentina Neves Ferreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento nº 056/2007- CGJ que 

dispõe sobre o cumprimento de atos ordinatórios pelos senhores gestores 

das varas judiciais cíveis do Estado de Mato Grosso, em cumprimento ao 

Provimento nº 07/2017-CGJ que implantou a Central de Processamento de 

Diligências dos Oficiais de Justiça nas comarcas deste Estado, impulsiono 

os autos ao setor de envio de matéria p/ imprensa para intimar o 

Requerente, na pessoa de seu advogado, para efetuar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, por meio de guia emitida através do site 

“www.tjmt.jus.br”, devendo trazer aos autos a guia e o respectivo 

comprovante de pagamento, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55459 Nr: 389-91.2018.811.0027

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL SA, Stella Techio Montagna

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Antônio Montagna

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento nº 056/2007- CGJ que 

dispõe sobre o cumprimento de atos ordinatórios pelos senhores gestores 

das varas judiciais cíveis do Estado de Mato Grosso, em cumprimento ao 

Provimento nº 07/2017-CGJ que implantou a Central de Processamento de 

Diligências dos Oficiais de Justiça nas comarcas deste Estado, impulsiono 

os autos ao setor de envio de matéria p/ imprensa para intimar o 

Requerente, na pessoa de seu advogado, para efetuar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, por meio de guia emitida através do site 

“www.tjmt.jus.br”, devendo trazer aos autos a guia e o respectivo 

comprovante de pagamento, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 56396 Nr: 791-75.2018.811.0027

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Ernesto Augustin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rumo Malha Norte S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÔNATAS DE LIMA BARROS - 

OAB:11690

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Alberto de Jesus 

Marques - OAB:4.862-MS, JONATAS DE LIMA BARROS - 

OAB:11.690/MS, SALVADOR DIVINO DE ARAÚJO - OAB:12.444/MS

 INTIMAÇÃO DO EXECUTADO ACERCA DO DESPACHO A SEGUIR 

TRANSCRITO: "Vistos etc. Trata-se de pedido de cumprimento provisório 

de sentença interposto por CARLOS ERNESTO AUGUSTIN em desfavor de 

RUMO MALHA NORTE S/A, ambos devidamente qualificados nos autos. 

Intime-se a parte executada na forma do artigo 513, §2º, do Código de 

Processo Civil, para efetuar pagamento do débito exequendo, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de incorrer na multa de 10% e honorários 

advocatícios em 10% sobre o valor do débito, nos termos do artigo 523, do 

Código de Processo Civil. Cientifique o executado que após o transcurso 

do prazo para o pagamento (art. 523, “caput”, do CPC), terá o prazo de 15 

(quinze) dias para apresentar impugnação, observando as matérias de 

defesa elencadas no artigo 525 do CPC. Decorrido o prazo supra, não 

efetuado o pagamento do débito, determino a expedição de mandado de 

penhora, para que seja penhorados tantos bens quantos bastem para 

garantir a presente execução, tomando o Oficial de Justiça às cautelas 

devidas, para que não sejam penhorados bens de terceiros, consoante 

determina o art. 523, §3º, do Código de Processo Civil. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 44584 Nr: 1150-93.2016.811.0027

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Liv Admissão de Assoc do 

Sul de Mato Grosso Sicred Sul

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilson Pereira da Rosa, Nelcídio Mendonça de 

Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007-CGJ, que 

dispõe sobre o cumprimento de atos ordinários pelos Gestores das Varas 

Cíveis do Estado de Mato Grosso, impulsiono os autos a fim de intimar o 

Requerente, na pessoa de seu advogado, para que manifeste e requeira o 

que entender de direito, dando prosseguimento no feito, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010206-48.2015.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

AUXILIADORA GONZAGA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

DANILO AMARAL DE FREITAS OAB - MT0015476A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT0017603S 

(ADVOGADO(A))

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR OAB - MT0008032A-B 

(ADVOGADO(A))

 

Vistos etc. Defiro o pedido de evento 15613084, intime-se o requerido 

para que pague o débito voluntariamente no prazo de 05 (cinco) dias. Feito 

o depósito voluntário, arquive-se o feito, ou, caso seja feito o depósito em 

Juízo, expeça-se Alvará de Levantamento em favor da reclamante. 

Transcorrido o prazo sem qualquer tipo de manifestação, intime-se a 

reclamante por meio de seu advogado para que no prazo de 05 (cinco) 

dias requeira o que entender de direito, sob pena de arquivamento dos 

autos, o que desde já autorizo. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Itiquira-MT, 21 de agosto de 2018. Márcio Rogério Martins 

Juiz de Direito

Comarca de Jauru

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32075 Nr: 905-27.2013.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSINO ROSA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:OAB/MT 15.073

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Thiago Silvestre Perrut, Gestor Judiciário, lotado na Vara Única da 

Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 

701, XVIII, e 482, VI, ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Sejam as partes intimadas acerca do retorno dos autos da Instância 

Superior, bem como para que, caso queiram, se manifestem nos autos.

Jauru, 29 de novembro de 2018.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33284 Nr: 595-84.2014.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Leandro Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATYA REGINA NOVAK DE 

MOURA - OAB:15989

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Thiago Silvestre Perrut, Gestor Judiciário, lotado na Vara Única da 

Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 

701, XVIII, e 482, VI, ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Sejam as partes intimadas acerca do retorno dos autos da Instância 

Superior, bem como para que, caso queiram, se manifestem nos autos.

Jauru, 29 de novembro de 2018.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 15195 Nr: 1009-87.2011.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONCEIÇAO PINTO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:8969-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Thiago Silvestre Perrut, Gestor Judiciário, lotado na Vara Única da 

Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 

701, XVIII, e 482, VI, ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Sejam as partes intimadas acerca do retorno dos autos da Instância 

Superior, bem como para que, caso queiram, se manifestem nos autos.

Jauru, 30 de novembro de 2018.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

Comarca de Juscimeira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 37379 Nr: 1773-60.2017.811.0048

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACÁCIO DE ARAÚJO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYWMY EDWARDA ARAÚJO 

SILVA - OAB:23677/O, MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS - 

OAB:21363-O

 Vistos etc. 1. O representante do Ministério Público com assento neste 

juízo à época ofereceu denúncia em desfavor de Acacio de Araujo Silva, 

qualificado(a)(s) nos autos, dando-o(a)(s) como incurso(a)(s) nas 

sanções do artigo 129, § 9º, do Código Penal, aplicando-se, no que 

couber, as disposições da Lei nº. 11.340/06.Relata a denúncia (...)ofício 

ao Tribunal Regional Eleitoral, cientificando-o da suspensão dos direitos 

políticos do acusado, até o cumprimento ou extinção da pena (Súmula 9 do 

TSE), conforme determinação constitucional (artigo 15, III, CF), por ser 

efeito automático e inafastável da presente condenação; c) seja expedido 

o B.I.E, comunicando os órgãos de identificação criminal, na forma da lei; 

d) seja expedida a guia de recolhimento para o cumprimento da pena 

imposta, contendo os dados insertos no artigo 106 da LEP e dando-se 

ciência ao Ministério Público (art. 106, § 1º, LEP); e) seja a guia 

encaminhada à Vara de Execução Criminal – VEC – desta Comarca para 

cumprimento.3.3. Havendo trânsito em julgado para a acusação, mesmo 

pendente de recurso da defesa com efeito suspensivo, mas sendo 

vantajoso aos réus, expedir-se-á a guia de execução provisória (CNGC, 

artigo 1.573, § único).3.4. Custas pelo réus nos termos do que dispõe o 

artigo 804 do Código de Processo Penal.3.5. Procedam-se às 

comunicações e anotações de estilo.3.6. Publique-se. Registre-se. 

Intime(m)-se. Cumpra-se. Oportunamente, arquivem-se.Juscimeira-MT, 29 

de novembro de 2018.Alcindo Peres da RosaJuiz de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 20695 Nr: 761-21.2011.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ODETE GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JÚNIOR - OAB:8.143-A, EDVALDO LUIZ FRANCISCO - OAB:99148/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. Diante da inércia do perito nomeado em fls. 125/126 (certidão de 

fls. 131) e tendo em vista que até a presente data não fora realizado a 

perícia médica determinada e a sua concretização é imprescindível, vejo 

por bem, nomear outro expert para a realização deste mister. Assim, 

DETERMINO, pois, desde logo, a realização de Perícia e nomeio perito(a) 

na pessoa da Dr.(a) Vanessa Cristina Santini Santana, inscrito(a) no CRM 

nº 9500/MT, tendo como endereço Rua Caiçara, nº. 1439, Centro, 

Jaciara/MT, o(a) qual deverá cumprir escrupulosamente o encargo que lhe 

foi cometido independentemente de termo de compromisso(...), estadia e 

grau de dificuldade da pericia a ser realizada, observando-se ainda o 

tempo de tramitação do processo relacionado ao possível agravo da 

situação indicada pela parte autora.7. Intime-se o(a) perito(a) dando-lhe 

ciência da nomeação e no mesmo ato, dos quesitos formulados pelo juízo 

nesta decisão, bem como para que promova o agendamento, desde logo, 

da data em que a pericia será efetuada. Ciente de que o laudo pericial 

deverá ser entregue em cartório 20 (vinte) dias após a realização da 

perícia.8. Desde já formulo os quesitos do Juízo: 1)-A periciada apresenta 

alguma lesão que o impossibilita trabalhar? 2)- A periciada é portador de 

incapacidade laborativa que impede o exercício da atividade declarada na 

inicial? 3)- Qual a causa desta incapacidade? 4)- Desde quando remonta a 

incapacidade? 5)- Qual a causa desta lesão? 6)- Qual o grau de 

incapacidade para o trabalho: a)- definitiva? b)- temporária? c)- parcial? d)

- total? 7) A periciada possui condições de autodeterminar-se 

completamente ou depende de algum auxílio, acompanhamento, vigilância 

ou atenção de outra pessoa para viver com dignidade?(...)10. Acostado o 

laudo pericial, intimem-se as partes, através de seus procuradores, para 

que manifestem acerca do laudo, podendo inclusive requerer maiores 

esclarecimentos. Prazo: 5 (cinco) dias.11. Intimem-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 22490 Nr: 530-23.2013.811.0048
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 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO OLINDO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MULLENA CRISTINA MARTINS 

DOS SANTOS - OAB:21363-O

 Vistos.

1. Intime-se a advogada nomeada Dativa (Ref: 77) para que apresente 

defesa prévia por negativa geral, no prazo de 10 (dez) dias.

2. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Juscimeira – MT, 29 de novembro de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 35610 Nr: 1001-97.2017.811.0048

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UDEVANIR JOSE DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLA DENILSE RHEINHEIMER - 

OAB:12123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO DE SOUSA - 

OAB:11319

 Vistos.

1. Proceda-se à alteração do tipo de ação e demais registros cartorários, 

fazendo constar “Cumprimento de Sentença”.

2. Cite-se o executado, por intermédio do Procurador-Geral do INSS, para 

opor embargos, no prazo de 30 (trinta) dias (artigo 130, da Lei n.º 

8.213/91 com redação dada pela Lei nº. 9.528/97).

3. Certificado o não oferecimento de embargos no prazo legal, 

requisite-se, incontinenti, o pagamento por intermédio do Desembargador 

Federal Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em 

consonância com o disposto na Resolução n.º 438, de 30 de maio de 

2005, do Conselho da Justiça Federal, devendo referida requisição: a) ser 

instruída com os seguintes documentos: I – número do processo em que 

se originou o débito, bem como a data em que este foi ajuizado; II – 

natureza da obrigação a que se refere o pagamento; III – nome das partes 

e procuradores; IV – nome e número do CPF dos beneficiários, inclusive 

quando se tratar de advogados, peritos, incapazes, espólios, massa 

falida, menores e outros; V – natureza do crédito (comum ou alimentar) e 

espécie da requisição (RPV ou precatório); VI – valor individualizado por 

beneficiário e valor total da requisição; VII – data-base para efeito de 

atualização monetária dos valores; VIII – data do trânsito em julgado da 

sentença ou acórdão no processo de conhecimento; IX – data de 

preclusão da oposição ao título executivo, quando este for certo e líquido, 

a data em que, após a citação regular do devedor, transitou em julgado a 

decisão ou sentença de liquidação; b) ser expedida em duas (02) vias, 

encaminhando-se a primeira ao Presidente do Tribunal Regional Federal da 

1ª Região e a segunda ao Procurador-Geral da Procuradoria Especializada 

do INSS em Cuiabá, Mato Grosso (art. 2º, inciso III, §§ 1º e 2º, da 

Resolução n.º 438, de 30.05.05, do CJF).

4. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 28 de novembro de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 128 Nr: 154-28.1999.811.0048

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO RIBEIRO DE SOUZA, MARIA DO 

LIVRAMENTO RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, GUSTAVO R. GOES NICOLADELLI - OAB:17980

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO RIBEIRO 

MARTINS - OAB:4.112, FRANCISCO DE CARVALHO - OAB:1792-A

 Certifico que nos termos do artigo 7º, do provimento nº 12/2017-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte Requerente, para que efetue, no prazo de 

5 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

459,03 (Quatrocentos e cinquenta e nove reais e três centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença de folhas 184. Fica cientificado de 

que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 13 (Custas e Taxas Finais 

ou Remanescentes), preencher os campos com o número único do 

processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir. O sistema vai 

gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no protocolo geral do Fórum da Comarca de 

Juscimeira-MT aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento. 

Carlos Antônio da Silva – Gestor da Central de Arrecadação e 

Arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 9771 Nr: 815-55.2009.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARLETE DE OLIVEIRA FRANCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO EDUARDO TURRA 

CHAVARELLI - OAB:11.156, REMI CRUZ BORGES - OAB:MT/11148-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842/A, RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB:12208/A

 Certifico que nos termos do artigo 7º, do provimento nº 12/2017-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte Requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

553,62 (Quinhentos e cinquenta e três reais e sessenta e dois centavos), 

a que foi condenado nos termos da r. sentença de folhas 140/143. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 13 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o número 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir. O 

sistema vai gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, 

deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo geral do Fórum da Comarca 

de Juscimeira-MT aos cuidados da Central de Arrecadação e 

Arquivamento. Carlos Antônio da Silva – Gestor da Central de 

Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 37378 Nr: 1772-75.2017.811.0048

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLIVEIRO RODRIGUES DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE BRILHANTE BRAGA - 

OAB:16334, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

OAB:

 INTIMAÇÃO da advogada ALINE BRILHANTE BRAGA, do inteiro teor da 

decisão de ref: 123, a qual nomeou vossa senhoria como Curadora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35610 Nr: 1001-97.2017.811.0048

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UDEVANIR JOSE DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLA DENILSE RHEINHEIMER - 

OAB:12123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO DE SOUSA - 

OAB:11319

 Nos termos da legislação vigente, Provimento n.º 56/2007-CGJ e Ordem 

de Serviço n.º 02/2013, impulsiono os autos a fim de INTIMAR a parte 

autora da juntada do oficio de Ref. 60, informando que foi implantado o 

benefìcio.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 40373 Nr: 3040-67.2017.811.0048
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 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERLEY PAULISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MULLENA CRISTINA MARTINS 

DOS SANTOS - OAB:21363-O

 Nos termos da legislação vigente, Provimento n.º 56/2007-CGJ e Ordem 

de Serviço n.º 02/2013, impulsiono os autos a fim de proceder a 

INTIMAção da Defesa do Réu a tomar ciência da sentença a seguir 

transcrita". Vistos etc... DISPOSITIVO 3.1. Tecidas estas considerações e 

gizadas as razões de decidir, julgo totalmente procedente a pretensão 

punitiva estatal esposada na denúncia, para o fim de condenar o réu 

Wanderley Paulista, já qualificado nos autos, como incurso nas penas do 

artigo 155, § 4º, inciso I e II, do Código Penal, as quais, após a aplicação 

do critério trifásico, fixo, em definitivo, 2 (dois) anos e 8 (oito) meses e 20 

(vinte) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, 

e pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, à razão de um trigésimo (1/30) 

do maior salário mínimo mensal vigente na época dos fatos, devidamente 

corrigido a partir da data do fato, com direito a recorrer em liberdade... 

Havendo trânsito em julgado para a acusação, mesmo pendente de 

recurso da defesa com efeito suspensivo, mas sendo vantajoso aos réus, 

expedir-se-á a guia de execução provisória (CNGC, artigo 1.573, § 

único).3.4. Custas pelos réus, nos termos do que dispõe o artigo 804 do 

Código de Processo Penal. 3.5. Procedam-se às comunicações e 

anotações de estilo. 3.6. Expeça-se alvará de soltura se por outro motivo 

não estiver preso. 3.7. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Oportunamente, arquivem-se. Juscimeira – MT, 25 de Abril de 2017. 

Alcindo Peres da Rosa - Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 1585 Nr: 378-92.2001.811.0048

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JÚNIOR MAGALHÃES SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E 

MATERNIDADE DE RONDONÓPOLIS, MARCUS JOSÉ PIERONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO JOÃO PASQUALOTTO - 

OAB:3.659-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ CASTRILLO - 

OAB:3990, IGOR GIRALDI FARIA - OAB:3246-E, LEONARDO SANTOS DE 

RESENDE - OAB:6358, MARCELLA COSTA LOPES MORAIS RESENDE - 

OAB:10505, Silvia Machado Muchagata - OAB:6872/MT

 Vistos, etc.

Efetuando consulta no sistema on-line, constato que houve o bloqueio total 

no montante de R$ 542. 572,86.

 Procedo então, através do sistema on-line, solicitação de transferência do 

montante para a conta única deste juízo.

 Sem prejuízo de tal providência, intime-se o executado informando a 

penhora efetivada, podendo o mesmo apresentar embargos no prazo legal 

(art. 915, NCPC).

 Apresentados os embargos, certifique-se, intimando o exeqüente para se 

manifestar em igual prazo (art. 920, NCPC). Não havendo embargos, 

certifique-se e diga o exeqüente em 05 dias.

 Consigne-se que o montante somente será levantado mediante 

autorização judicial expressa, devendo por conseqüência se manter 

depositado até ordem judicial contrária.

 Oficie-se o Sr (a). Escrivão a Conta Única do e. Tribunal de Justiça, 

informando a penhora do valor supra-mencionado, bem como a solicitação 

para que o referido valor seja depositado junto a conta única vinculada a 

este processo.

Junte-se cópia do termo da pesquisa on-line.

Intime-se a parte exeqüente e executada desta decisão.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 41509 Nr: 230-85.2018.811.0048

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMÉLIA RODRIGUES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISABEL FERREIRA BARCELO - 

OAB:15671

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERT LUIS DE SOUZA 

CONCEIÇÃO - OAB:21251/O

 Vistos.

1. Proceda-se à alteração do tipo de ação e demais registros cartorários, 

fazendo constar “Cumprimento de Sentença”.

2. Cite-se o executado, por intermédio do Procurador-Geral do INSS, para 

opor embargos, no prazo de 30 (trinta) dias (artigo 130, da Lei n.º 

8.213/91 com redação dada pela Lei nº. 9.528/97).

3. Certificado o não oferecimento de embargos no prazo legal, 

requisite-se, incontinenti, o pagamento por intermédio do Desembargador 

Federal Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em 

consonância com o disposto na Resolução n.º 438, de 30 de maio de 

2005, do Conselho da Justiça Federal, devendo referida requisição: a) ser 

instruída com os seguintes documentos: I – número do processo em que 

se originou o débito, bem como a data em que este foi ajuizado; II – 

natureza da obrigação a que se refere o pagamento; III – nome das partes 

e procuradores; IV – nome e número do CPF dos beneficiários, inclusive 

quando se tratar de advogados, peritos, incapazes, espólios, massa 

falida, menores e outros; V – natureza do crédito (comum ou alimentar) e 

espécie da requisição (RPV ou precatório); VI – valor individualizado por 

beneficiário e valor total da requisição; VII – data-base para efeito de 

atualização monetária dos valores; VIII – data do trânsito em julgado da 

sentença ou acórdão no processo de conhecimento; IX – data de 

preclusão da oposição ao título executivo, quando este for certo e líquido, 

a data em que, após a citação regular do devedor, transitou em julgado a 

decisão ou sentença de liquidação; b) ser expedida em duas (02) vias, 

encaminhando-se a primeira ao Presidente do Tribunal Regional Federal da 

1ª Região e a segunda ao Procurador-Geral da Procuradoria Especializada 

do INSS em Cuiabá, Mato Grosso (art. 2º, inciso III, §§ 1º e 2º, da 

Resolução n.º 438, de 30.05.05, do CJF).

4. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 27 de novembro de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 20946 Nr: 1047-96.2011.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANO FERREIRA MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILLO HENRIQUE FERNANDES 

- OAB:9866/MT, PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR. - OAB:18.678-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELLINATI 

GARCIA LOPES - OAB:OAB/MT 11.877-A, GILBERTO BORGES DA 

SILVA - OAB:OAB/PR 58647

 Certifico que nos termos do artigo 7º, do provimento nº 12/2017-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte Requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

555,70 (Quinhentos cinquenta e cinco reais e setenta centavos), a que foi 

condenado nos termos r. sentença de Fls. 295, conforme acordo de fls 

283, na forma pró-rata. Este valor deverá ser de forma separada, sendo 

R$ 277,50(Duzentos setenta e sete reais e cinquenta centavos), para 

recolhimento da guia de custas judiciais e R$ 277,50(Duzentos setenta e 

sete reais e cinquenta centavos), para fins de guia de taxa judiciária. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 13 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o número 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no protocolo geral do Fórum da Comarca de Juscimeira-MT 

aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento. Carlos Antônio 

da Silva – Gestor da Central de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 22967 Nr: 1029-07.2013.811.0048

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVALDO NASCIMENTO CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED RIO VERDE COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANTÔNIO ROMANO 

FERREIRA - OAB:14012

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÍCERO FIDELIS SILVA - 

OAB:15496, MARCOS AURELIO SILVEIRA LIMA - OAB:OAB/GO-18400, 

WILSON FERREIRA GUIMARÃES JUNIOR - OAB:OAB/GO 8883

 Certifico que nos termos do artigo 7º, do provimento nº 12/2017-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte Requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

949,60 (Novecentos e quarenta e nove reais e sessenta centavos), a que 

foi condenado nos termos r. sentença de Fls. 190/194. Este valor deverá 

ser de forma separada, sendo R$ 474,80(Quatrocentos e setenta e quatro 

reais e oitenta centavos), para recolhimento da guia de custas judiciais e 

R$ 474,80(Quatrocentos e setenta e quatro reais e oitenta centavos), para 

fins de guia de taxa judiciária. Fica cientificado de que poderá acessar o 

site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, clicar no item 13 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o número único do processo, o CPF do 

pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo 

geral do Fórum da Comarca de Juscimeira-MT aos cuidados da Central de 

Arrecadação e Arquivamento. Carlos Antônio da Silva – Gestor da Central 

de Arrecadação e Arquivamento.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000186-49.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO SELESTINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

Vistos, etc. 1. Dispenso o relatório nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO. 2. Versam os presentes autos sobre 

reclamação de cunho condenatório, onde a parte reclamante pretende ser 

indenizada por danos morais, por entender ter tido prejuízo, em razão de 

ter o seu nome negativado perante aos órgãos de proteção ao crédito, 

pela reclamada, indevidamente. Atendendo aos termos do artigo 355, 

inciso I, do Novo Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide, por não haver necessidade de dilações probatórias, 

uma vez que as partes já trouxeram provas documentais suficientes para 

o julgamento da lide. Da análise dos autos, verifica-se que o autor 

comprovou a existência da negativação de seu nome frente aos órgãos 

de proteção ao crédito, alegando que as referidas negativações são 

indevidas. No entanto não foi possível tal comprovação, uma vez que pela 

simples análise dos documentos trazidos é possível verificar que houve o 

comprometimento do autor, quanto à assunção da dívida frente à 

requerida e como não houve o devido adimplemento da obrigação, ocorreu 

à negativação do seu nome por parte da requerida. A demais, a requerida, 

em sede de contestação justifica de forma coerente o motivo das 

negativações, devendo ser acatada a sua defesa. Nesse diapasão, 

conclui-se que embora haja a comprovação das negativações, não é 

possível o estabelecimento do nexo entre estes fatos e a caracterização 

dos danos reclamados. Na avaliação do dano moral, deve-se medir o grau 

de sequela produzido, isto é, necessita-se de dados concretos para 

quantificar o valor desse dano material, para que, posteriormente possa 

dosar com justiça a condenação do ofensor. Verifica-se no caso em 

análise, tratar-se de transtornos diários inerentes ao cotidiano do homem 

comum; é certo que estes fatos são desagradáveis, causam desconforto, 

aborrecimentos; entretanto, não ensejam indenização, especialmente 

referente ao dano material, se não houver a devida comprovação de quem 

é a responsabilidade pelo prejuízo causado. Depreende-se das alegações 

deduzidas na inicial e dos documentos carreados aos autos, que os fatos 

narrados não devem ser considerados causa ensejadora de dano material 

ou moral, uma vez que não foi possível ter-se a certeza de que ocorreu o 

dano, sendo impossível quantificar o prejuízo do reclamante. Assim, o 

autor não conseguiu comprovar o fato constitutivo do seu direito, 

conforme art. 373, inciso I do Novo Código de Processo Civil, o qual possui 

a mesma redação do antigo Código. Eis que, em matéria de prova, rege o 

princípio do interesse de quem alega, como se vê na lição do mestre 

Cândido Rangel Dinamarco, in “Instituições de Direito Processual Civil”, 5ª 

ed., Malheiros Editores, páginas 72/73, in verbis: “Segundo o art. 333 do 

Código de Processo Civil, cabe ao autor a prova relativa aos fatos 

constitutivos de seu alegado direito (inc.I) e ao réu, a dos fatos de que 

algum modo atuem ou tenham atuado sobre o direito alegado pelo autor, 

seja impedindo que ele se formasse, seja modificando-o ou mesmo 

extinguindo-o (inc. II); fatos impeditivos, modificativos ou extintivos - supra, 

n. 524). A síntese dessas disposições consiste na regra de que o ônus da 

prova incumbe à parte que tiver interesse no reconhecimento do fato a ser 

provado (Chiovenda), ou seja, àquela que se beneficie desse 

reconhecimento; essa fórmula coloca adequadamente o tema do ônus 

probandi no quadro do interesse como mola propulsora da efetiva 

participação dos litigantes, segundo o empenho de cada um em obter 

vitória. O princípio do interesse é que leva a lei a distribuir o ônus da prova 

pelo modo que está no artigo 333 do Código de Processo Civil, porque o 

reconhecimento dos fatos constitutivos aproveitará ao autor e o dos 

demais, ao réu; sem prova daqueles, a demanda inicial é julgada 

improcedente e, sem prova dos fatos impeditivos, modificativos ou 

extintivos, provavelmente a defesa do réu não obterá sucesso.” 

Entretanto, como se vê dos autos, a inicial veio embasada em documentos 

pouco elucidativos e durante a tramitação do processo não foi possível a 

comprovação das alegações do autor, motivo pelo qual não merecem 

guarida. 3. DISPOSITIVO 3.1. Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE a 

presente AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por 

LEONARDO SELESTINO DA SILVA, em desfavor de TELEFÔNICA BRASIL 

S/A, por entender não ter havido danos materiais ou morais a serem 

indenizados, conforme fundamentação supra. 3.2. Sem custas e 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº. 

9.099/95. 3.3. Transitada em julgado, ao arquivo com as cautelas e 

anotações necessárias. 3.4. P.R.I.C. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000154-44.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

RITA RODRIGUES DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMARIO HUMBERTO DAMASCENO OAB - MT24009/O (ADVOGADO(A))

JOSE HUMBERTO DAMASCENA OAB - MT4846/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

Vistos, etc. 1. Por ser tempestivo (LJE, art. 42) e estarem presentes os 

demais pressupostos recursais, tanto objetivos (cabimento, adequação, 

inexistência de fato impeditivo ou extintivo, regularidade procedimental, 

incluídos nesta o pagamento das custas e a motivação) quanto subjetivos 

(legitimidade e o interesse, que decorre da sucumbência), recebo o 

presente recurso inominado no efeito apenas devolutivo, por não 

vislumbrar dano irreparável ao recorrente (LJE, art. 43). 2. Intime-se o 

recorrido para, no prazo de 10 (dez) dais, apresentar contra razões. 3. 

Decorrido o prazo, com ou sem contra razões, remetam-se os autos a 

Egrégia Turma Recursal Única, com nossas homenagens. 4. Expeça-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000071-28.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

MALVINA DA SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO CARDOSO LEITAO OAB - MT24140/O (ADVOGADO(A))

MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS OAB - MT0213630A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

Vistos, etc. 1. Trata-se de pedido de penhora por meio eletrônico. 2. A 

pretensão do(a) exeqüente merece guarida. Não se trata de desprezo à 

conhecida regra de que a execução deve se processar pelo meio menos 

gravoso ao executado, já que, sob outra ótica, tem-se que os atos 

executórios devem ser pautados no sentido de sempre buscar a 

viabilidade da satisfação do crédito. Ora, o artigo 854 do Novo Código de 

Processo Civil veio a permitir, expressamente, a penhora de dinheiro em 

depósito ou aplicação financeira, autorizando, no mesmo ato, a 

determinação de sua indisponibilidade até o valor indicado na execução. 

Não bastasse isso, o artigo 655 do mesmo Código estipula o “dinheiro, em 

espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira” como o 

primeiro bem na escala de preferência a ser obedecida para penhora. 

Ademais, a penhora efetuada por meio do mencionado convênio com o 

Banco Central é constitucional e não ofende o direito à inviolabilidade e ao 

devido processo legal, pois se limita a bloquear, na conta corrente do 

devedor, valor certo, não quebrando seu sigilo bancário, nem tampouco 

obstando seu direito de defesa, que largamente poderá ser exercitado 

pela via própria, inclusive lhe sendo oportunizado a prova quanto ao 

revestimento de algumas das formas de impenhorabilidade (art. 854, 

NCPC). 3. ANTE O EXPOSTO, com base nos artigos 854, NCPC, defiro o 

pedido veiculado pelo(a) exeqüente, para o fim de autorizar a penhora 

sobre a quantia em dinheiro encontrada nas contas ou aplicações 

financeiras do(a) executado(a), até o valor indicado na execução, o que 

deverá ser efetivado por meio da penhora on line, via BACENJUD. 4. Caso 

seja confirmado o bloqueio de dinheiro em depósito ou aplicação financeira 

em nome do(a) executado(a), considerar-se-á efetuada a penhora, 

valendo-se como termo dela o protocolo emitido pelo sistema Bacen Jud, 

procedendo-se, em seguida, a intimação do executado para os fins legais, 

que pode se dar na pessoa de seu advogado, ou, na falta deste, 

pessoalmente. 5. Após, efetuando consulta no sistema on-line, constato 

que houve o bloqueio total no montante de R$ 3.204,98. 6. Procedo então, 

através do sistema on-line, solicitação de transferência do montante para 

a conta única deste juízo. 7. Sem prejuízo de tal providência, intime-se o 

executado informando a penhora efetivada, podendo o mesmo apresentar 

embargos, conforme art. 52, inciso IX da Lei 9.099/95 e 914 e seguintes do 

Novo Código de Processo Civil, no prazo legal. 8. Consigne-se que o 

montante somente será levantado mediante autorização judicial expressa, 

devendo por conseqüência se manter depositado até ordem judicial 

contrária. 9. Oficie-se o Sr (a). Escrivão a Conta Única do e. Tribunal de 

Justiça, informando a penhora do valor supra-mencionado, bem como a 

solicitação para que o referido valor seja depositado junto a conta única 

vinculada a este processo. 10. Intime-se a parte exeqüente e executada 

desta decisão. 11. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Alcindo Peres da 

Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000165-73.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

ZILDA LIMA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

Vistos, etc. 1. Por ser tempestivo (LJE, art. 42) e estarem presentes os 

demais pressupostos recursais, tanto objetivos (cabimento, adequação, 

inexistência de fato impeditivo ou extintivo, regularidade procedimental, 

incluídos nesta o pagamento das custas e a motivação) quanto subjetivos 

(legitimidade e o interesse, que decorre da sucumbência), recebo o 

presente recurso inominado no efeito apenas devolutivo, por não 

vislumbrar dano irreparável ao recorrente (LJE, art. 43). 2. Intime-se o 

recorrido para, no prazo de 10 (dez) dais, apresentar contra razões. 3. 

Decorrido o prazo, com ou sem contra razões, remetam-se os autos a 

Egrégia Turma Recursal Única, com nossas homenagens. 4. Expeça-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000074-80.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

ZENIVALDO AGOSTINHO SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Vistos, etc. 1. Intime-se a parte reclamada para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, efetuar o pagamento da dívida, sob pena de o montante da 

condenação ser acrescido de multa no percentual de 10% (dez por 

cento). Efetuado o pagamento parcial, a multa de 10% (dez por cento) 

incidirá sobre o restante. 2. Não efetuado o pagamento no prazo previsto, 

expeça-se mandado de penhora e avaliação, acrescido da multa 

respectiva. 3. Do auto de penhora e de avaliação será de imediato intimado 

o reclamado, na pessoa de seu advogado, ou, na falta deste, o seu 

representante legal, ou pessoalmente, por mandado ou pelo correio, 

podendo oferecer impugnação, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias. 4. 

Proceda-se à alteração do tipo de ação, fazendo constar “Cumprimento de 

Sentença”. 5. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Alcindo 

Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000011-55.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

EUNICE ALMEIDA DOS ANJOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEYVER ALMEIDA DOS ANJOS OAB - MT0015310A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

 

Vistos, etc. 1. Diante da certidão acostada, demonstrando o transito em 

julgado da decisão no Recurso Inominado, o processo deve prosseguir 

nos termos do acórdão. 2. Intimem-se as partes para que procedam 

quanto a o cumprimento da sentença, sob pena de arquivamento do feito. 

Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010060-41.2015.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

HENRIQUE MORAIS DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELY SILVA DE ALMEIDA OAB - MT0008552S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZIDILENE ALVES DE SOUSA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ODERLY MARIA FERREIRA LACERDA OAB - MT0006133A 

(ADVOGADO(A))

 

Vistos, etc. 1. Intimem-se a parte autora para que se manifeste nos autos, 

no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que entender oportuno, sob 

pena de arquivamento do feito. 2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000118-02.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS DEMESIO DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SOILA JORDANA PEREIRA OAB - MT21780/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

ELECTROLUX DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ GUILHERME MENDES BARRETO OAB - SP200863 (ADVOGADO(A))

CLAUDIO DA SILVA FERREIRA OAB - GO0032958A (ADVOGADO(A))

 

Vistos, etc. 1. Intimem-se a parte autora para que se manifeste nos autos, 

no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que entender oportuno, sob 
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pena de arquivamento do feito. 2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000019-32.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PEDRO MARINHO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNNA LUIZA QUEIROZ MOLATO OAB - MT0018396A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

Vistos, etc. 1. Trata-se de Execução, com as partes já qualificados nos 

autos. 2. Foi informada a total quitação do débito, consta o pedido do 

arquivamento definitivo dos autos, uma vez que cumprido o objetivo 

processual. 3. ANTE O EXPOSTO, com base no artigo 924, inciso II, do 

Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução de 

mérito, uma vez que satisfeita a dívida pela parte devedora, tornando sem 

efeito, por corolário, eventuais penhoras/arrestos realizados nos autos. 4. 

Sem custas e honorários (LJE, art. 54 e 55). 5. Publique-se. Registre-se. 

Cumpra-se. Arquive-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000022-84.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

AURENI VIEIRA DA FONSECA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSEANE MALHEIROS ALVIM OAB - MT0018564A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

 

Vistos, etc. 1. Trata-se de Execução, com as partes já qualificados nos 

autos. 2. Foi informada a total quitação do débito, consta o pedido do 

arquivamento definitivo dos autos, uma vez que cumprido o objetivo 

processual. 3. ANTE O EXPOSTO, com base no artigo 924, inciso II, do 

Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução de 

mérito, uma vez que satisfeita a dívida pela parte devedora, tornando sem 

efeito, por corolário, eventuais penhoras/arrestos realizados nos autos. 4. 

Sem custas e honorários (LJE, art. 54 e 55). 5. Publique-se. Registre-se. 

Cumpra-se. Arquive-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000131-69.2016.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA SANTOS OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAMIRES PAULA COSTA LEITE OAB - MT21419/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAROM MOVEIS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS DE ARAUJO OAB - PR0049943A (ADVOGADO(A))

LUIS GUSTAVO COLANZI OAB - PR69839 (ADVOGADO(A))

 

Vistos, etc. 1. Trata-se de Execução, com as partes já qualificados nos 

autos. 2. Foi informada a total quitação do débito, consta o pedido do 

arquivamento definitivo dos autos, uma vez que cumprido o objetivo 

processual. 3. ANTE O EXPOSTO, com base no artigo 924, inciso II, do 

Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução de 

mérito, uma vez que satisfeita a dívida pela parte devedora, tornando sem 

efeito, por corolário, eventuais penhoras/arrestos realizados nos autos. 4. 

Sem custas e honorários (LJE, art. 54 e 55). 5. Publique-se. Registre-se. 

Cumpra-se. Arquive-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000036-68.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

EMANUEL CELSO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSEANE MALHEIROS ALVIM OAB - MT0018564A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

 

Vistos, etc. 1. Diante da certidão acostada, demonstrando o transito em 

julgado da decisão no Recurso Inominado, o processo deve prosseguir 

nos termos do acórdão. 2. Intimem-se as partes para que procedam 

quanto a o cumprimento da sentença, sob pena de arquivamento do feito. 

Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000079-05.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOLINA NETA DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGARDE ALVES DE OLIVEIRA OAB - MT0008453S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Vistos, etc. 1. Diante da certidão acostada, demonstrando o transito em 

julgado da decisão no Recurso Inominado, o processo deve prosseguir 

nos termos do acórdão. 2. Intimem-se as partes para que procedam 

quanto a o cumprimento da sentença, sob pena de arquivamento do feito. 

Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000190-86.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA MARES BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS OAB - MT0213630A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

 

Vistos, etc. 1. Dispenso o relatório nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Versam os presentes autos sobre reclamação 

de cunho condenatório, onde a parte reclamante pretende ser indenizada 

por danos morais por ter sofrido prejuízo em razão de ter tido o 

fornecimento da sua energia interrompido, sem o pronto restabelecimento, 

gerando prejuízos à parte autora. Atendendo aos termos do artigo 355, 

inciso I, do Novo Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide, por não haver necessidade de dilações probatórias, 

uma vez que as partes já trouxeram provas documentais suficientes para 

o julgamento da lide. A parte reclamante ajuizou a presente ação, com 

pedido liminar, com o fito de que a requerida promovesse o 

restabelecimento imediato do fornecimento da energia elétrica na 

residência da requerente, o que foi garantido por decisão liminar, a qual 

torno definitiva, no sentido de que a reclamada abstenha-se de 

interromper o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da 

autora, pelo motivo aqui discutido, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 

(um mil reais) pelo descumprimento. Antes de adentrar no mérito, analiso a 

preliminar levantada pela requerida, da incompetência do Juizado Especial 

para presente causa, sob a alegação da necessidade de ser realizada 

perícia técnica. Entendo que a mesma não merece prosperar, uma vez que 

não há a necessidade da realização de prova pericial, sendo suficientes 

para o deslinde da causa as provas documentais já juntadas aos autos, 

motivo pelo qual afasto a presente preliminar. No mérito, da análise dos 

autos, verifica-se que, houve uma má prestação de um serviço, visto que 

não obrou com a devida diligência a Reclamada, uma vez que quando da 

interrupção do fornecimento de energia elétrica à consumidora, não houve 

o restabelecimento em tempo razoável, gerando prejuízo à autora, 

conforme art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que trago in verbis: 

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da 

existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 
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consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.” 

Ademais, o consumidor não pode ser penalizado por irregularidade na 

distribuição da energia elétrica, da qual não tenha dado causa, uma vez 

que é responsabilidade da concessionária a manutenção e a verificação 

do aparato necessário à distribuição da energia até o consumidor final, 

muito menos poderia a concessionária interromper o fornecimento da 

energia elétrica, por muitas horas, sem a devida religação, uma vez que a 

energia elétrica é considerada como uma necessidade básica e fator 

essencial para a dignidade humana. De outro norte, nota-se que a 

requerida não trouxe nenhuma prova que combatesse os documentos 

coligidos para os autos pela autora, limitando-se a negar genericamente os 

fatos. Ao réu compete o ônus da prova quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, NCPC), o 

que não se verificou no caso presente, posto que a requerida não logrou 

êxito em comprovar as suas alegações, pelo contrário, admitiu o seu erro 

no serviço realizado. O dano moral passível de indenização é aquele 

consistente na lesão de um bem jurídico extra patrimonial contido nos 

direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu 

aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos 

afetivos e a própria imagem. Insta salientar, ainda, o posicionamento 

jurídico adotado pela Jurisprudência pátria para a caracterização do dano 

moral, como se vê: “Dano moral puro – Caracterização – Sobrevindo, em 

razão do ato ilícito, perturbação nas relações psíquicas, na tranqüilidade, 

nos sentimentos e nos afetos de uma pessoa, configura-se o dano moral, 

passível de indenização.” (STJ – 4ª T. – Resp – Rel. Barros Monteiro – j. 

em 18/02/92 – RSTJ 34/285) Ademais, está caracterizada, a 

responsabilidade da reclamada, ainda que objetivamente, no evento que 

gerou os danos suportados pela reclamante, o que, por si só, já é um fator 

determinante do dever de indenizar, posto que violado o princípio 

constitucional descrito no artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal. 

Dessa forma, resta evidente a ocorrência de dano moral pela interrupção 

do fornecimento de energia elétrica à consumidora, pela parte reclamada 

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., gerando 

na autora dor, sofrimento, sentimentos íntimos de angústia e de estar 

sendo enganada por um contrato sem a devida contraprestação. Assim, 

sendo desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano 

se extrai da só verificação da conduta indevida da reclamada. Não se 

afigura possível a prefixação do quantum da indenização devida por 

danos morais. A fixação do valor da indenização deve pautar-se pela 

aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, um para 

compensar o constrangimento indevido imposto ao ofendido, e outro para 

desestimular o ofensor a, no futuro, praticar atos semelhantes, contendo, 

assim o caráter punitivo e pedagógico. Todavia ressalta-se que o valor 

não deve ser tão grande ao ponto de constituir enriquecimento ilícito e nem 

tão pequeno que se torne inexpressivo. 3. DISPOSITIVO 3.1. Ante o 

exposto, julgo PROCEDENTE a presente AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA proposta 

por JOÃO SANTINI NETO em face de ENERGISA MATO GROSSO – 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., para CONDENAR a Reclamada ao 

pagamento da importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de 

indenização por danos morais, a ser corrigida monetariamente, pelo INPC e 

acrescida de juros legais, de 1% (um por cento) ao mês, a partir desta 

decisão. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 

55 da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo com as cautelas 

e anotações necessárias. P.R.I.C. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000295-97.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON LUIS GRAPIGLIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS OAB - MT0213630A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

 

Vistos, etc. 1. Diante da certidão acostada, demonstrando o transito em 

julgado da decisão no Recurso Inominado, o processo deve prosseguir 

nos termos do acórdão. 2. Intimem-se as partes para que procedam 

quanto a o cumprimento da sentença, sob pena de arquivamento do feito. 

Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000104-52.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO MENDES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS OAB - MT0213630A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OPTICA LUZ DA VIDA LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA FERNANDES RIBEIRO DE BARROS OAB - GO52266 

(ADVOGADO(A))

 

Vistos, etc. 1. Intime-se a parte reclamada para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, efetuar o pagamento da dívida, sob pena de o montante da 

condenação ser acrescido de multa no percentual de 10% (dez por 

cento). Efetuado o pagamento parcial, a multa de 10% (dez por cento) 

incidirá sobre o restante. 2. Não efetuado o pagamento no prazo previsto, 

expeça-se mandado de penhora e avaliação, acrescido da multa 

respectiva. 3. Do auto de penhora e de avaliação será de imediato intimado 

o reclamado, na pessoa de seu advogado, ou, na falta deste, o seu 

representante legal, ou pessoalmente, por mandado ou pelo correio, 

podendo oferecer impugnação, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias. 4. 

Proceda-se à alteração do tipo de ação, fazendo constar “Cumprimento de 

Sentença”. 5. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Alcindo 

Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000306-29.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

PAULETTE MARTINS DA SILVA DOURADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILLA MUNIQUE RODRIGUES FRANCO OAB - MT21915/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. 1. Diante da concordância da Fazenda Pública executada, 

expeça-se a competente RPV para o pagamento dos valores devidos. 2. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010117-59.2015.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

SUPERMERCADO DTM LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SARAH NOBREGA ABREU OAB - MT0018431A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SALOMAO FERREIRA DA CRUZ (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. 1. Trata-se de Ação de Cobrança, com as partes já 

qualificadas. 2. Requer a parte exequente que seja feita a penhora e 

remoção de um veículo automotor pertencente a parte executada, uma vez 

que intimado o executado se quedou inerte. 3. Ora, o artigo 835, inciso IV, 

do Novo Código de Processo Civil veio a permitir, a penhora de veículos de 

via terrestre, colocando-os como quarta opção entre as possíveis de 

satisfação da dívida. 4. ANTE O EXPOSTO, com base no artigo 835, inciso 

IV, do Novo Código de Processo Civil, defiro o pedido veiculado pela parte 

exequente, para o fim de determinar a penhora e a avaliação do veículo 

automotor, descrito nos autos, visando a satisfação total da presente 

execução. 5. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Alcindo 

Peres da Rosa Juiz de Direito

Comarca de Marcelândia

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho
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 Cod. Proc.: 74652 Nr: 83-70.2018.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MLDPM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VDMS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEGISLÉIA DE OLIVEIRA LIMA - 

OAB:22513/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DELIBERAÇÃO:

Após deliberações das partes, o MM. Juiz proferiu a seguinte decisão:

Vistos, etc.

Defiro o pedido da autora, uma vez que há acordo nos autos de ação de 

alimentos entre as partes no sentido de que a visitação seria livre pelo 

genitor, no entanto, este informa que está tendo dificuldades em visitar 

sua filha. Assim sendo, como é direito da criança a convivência com o seu 

pai, concedo o direito do genitor em passar metade das férias escolares 

com a sua filha, do dia 26/12/2018 até o dia 06/01/2019, devendo a 

genitora garantir este direito e não criar embaraços sem fundamento, sob 

pena de eventual caracterização de alienação parental e de expedição de 

mandado de busca e apreensão. Expeça-se mandado em favor do 

requerente.

Defiro o pedido do MP de item 2. Expeça-se o necessário.

Sai a parte autora intimada para impugnar a contestação no prazo de 15 

dias.

Após, vistas ao MP. Em seguida, voltem os autos conclusos.

Nada mais havendo a constar, o MM. Juiz determinou que às 16h10min 

encerrasse o presente termo, que, depois de lido e achado conforme, vai 

devidamente assinado. Eu, Thiago Carreira Vallim, Estagiário do Gabinete, 

que digitei o presente termo.

Marcelândia/MT, 28 de novembro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 29846 Nr: 20-36.2004.811.0109

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDÚSTRIA COMÉRCIO DA MADEIRAS 

PETROCOL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:5871/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAUSTO NOBRES DA SILVA - 

OAB:5327-A/MT

 Vistos, etc.

Restou infrutífera a pesquisa de DIPJ/Simples da executada. Intime-se o 

exequente para requerer o que entender de direito no prazo legal.

Marcelândia/MT, 28 de novembro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 77720 Nr: 1893-80.2018.811.0109

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RCAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEGISLÉIA DE OLIVEIRA LIMA - 

OAB:22513

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DELIBERAÇÃO:

Após deliberações das partes, o MM. Juiz proferiu a seguinte decisão:

Vistos, etc.

Aguarde-se o documento de aquiescência do requerido com os termos da 

inicial. Após, voltem os autos conclusos com urgência para a sentença.

Nada mais havendo a constar, o MM. Juiz determinou que às 14h00min 

encerrasse o presente termo, que, depois de lido e achado conforme, vai 

devidamente assinado. Eu, Thiago Carreira Vallim, Estagiário do Gabinete, 

que digitei o presente termo.

Marcelândia/MT, 28 de novembro de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 76256 Nr: 1146-33.2018.811.0109

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DAMILA TAINARA DA SILVA MORAIS NESPOLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILSON MORAIS NESPOLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA - 

OAB:6.739-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Douglas Marcelino Fracarolli 

- OAB:OAB/MT 24914, ELIANE FUHR - OAB:19109/O

 DELIBERAÇÃO:

Após deliberações das partes, o MM. Juiz proferiu a seguinte decisão:

Vistos, etc.

Reconheço a questão preliminar de coisa julgada, uma vez que há 

sentença transitada em julgado nos autos 148-46.2010.811.0109 (Código 

48323) com as mesmas partes, causa de pedir e pedido.

Desta forma, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito por 

coisa julgada, com fundamento no art. 485, V, do CPC.

 Defiro o desentranhamento dos documentos de fls. 10/12 e verso.

Custas pela requerente, cuja cobrança ficará suspensa pois é beneficiário 

da Justiça Gratuita.

Saem os presentes intimados. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos.

 Nada mais havendo a constar, o MM. Juiz determinou que às 17h30min 

encerrasse o presente termo, que, depois de lido e achado conforme, vai 

devidamente assinado. Eu, Thiago Carreira Vallim, Estagiário do Gabinete, 

que digitei o presente termo.

Marcelândia/MT, 28 de novembro de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 62168 Nr: 855-09.2013.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO DO CARMO CERQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMÁZ - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Determino o segredo de justiça, só podendo ter acesso aos autos as 

partes e seus advogados com procuração no processo.

Intime-se o exequente para requerer o que entender de direito no prazo 

legal.

Marcelândia/MT, 28 de novembro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 67967 Nr: 262-72.2016.811.0109

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATOGROSSENSE-SICRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTO REI MOTOS COMÉRCIO E SEVIÇOS 

LTDA ME, CLAUDIO DA CRUZ SOUZA, GELSON POTHIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Determino o segredo de justiça, só podendo ter acesso aos autos as 

partes e seus advogados com procuração no processo.

Quanto à PJ, restou infrutífera a pesquisa de DIPJ/Simples.

Não foi realizada buscas em nome de Gelson Pothim, pois este ainda não 

foi citado.
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Intime-se o exequente para se manifestar e requerer o que entender de 

direito no prazo legal.

Marcelândia/MT, 28 de novembro de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 62903 Nr: 64-06.2014.811.0109

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUBA AUTO PEÇAS LTDA-ME, EDVALDO 

GOMES DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:5871/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Determino o segredo de justiça, devendo ter acesso aos autos somente 

as partes e seus advogados com procuração no processo.

Com relação à PJ, restou infrutífera a busca pelo DIPJ/Simples.

Intime-se o exequente para requerer o que entender de direito no prazo 

legal.

Marcelândia/MT, 28 de novembro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 60541 Nr: 498-63.2012.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS, ELSO 

RODRIGUES VILARINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANIA SANTOS DE SOUZA 

DORNELLES - OAB:13906-B

 DELIBERAÇÃO:

Após deliberações das partes, o MM. Juiz proferiu a seguinte decisão:

Vistos, etc.

Redesigno a solenidade para a data de 21/05/2019 às 15h40 para a oitiva 

da testemunha Gilmar de Souza e de Suelene Gomes da Silva. Intimem-se. 

Vistas ao MP para localizar a vítima Karolaine. Declinando o endereço, 

expeça-se carta precatória para a sua oitiva. Saem os denunciados e os 

presentes intimados.

Expeça-se mandado de condução coercitiva para a testemunha Suelene 

Gomes da Silva para ser ouvida na data da audiência.

 Nada mais havendo a constar, o MM. Juiz determinou que às 15h40min 

encerrasse o presente termo, que, depois de lido e achado conforme, vai 

devidamente assinado. Eu, Thiago Carreira Vallim, Estagiário de Gabinete, 

que digitei o presente termo.

Marcelândia/MT, 27 de novembro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 77260 Nr: 1611-42.2018.811.0109

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELITON REZENDE DE JESUS - 

OAB:21781/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DELIBERAÇÃO:

Após deliberações das partes, o MM. Juiz proferiu a seguinte decisão:

Vistos, etc.

Considerando que os dois processos têm as mesmas partes, causa de 

pedir e pedido, declaro a litispendência e julgo extinto o processo 

1611-42.2018.811.0109 (Código 77260), que foi ajuizado posteriormente 

ao processo 1505-80.2018.811.0109 (Cód.: 77058).

 Saem os presentes intimados. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos.

Com relação aos autos 1505-80.2018.811.0109 (Código 77058), sai a 

parte requerida intimada do prazo de 15 dias para contestar a demanda. 

Em seguida, intime-se a parte requerente para impugnação. Após, vistas 

ao MP. Em seguida, voltem os autos conclusos.

Defiro o pedido do MP, considerando que o psicólogo do Juízo se declarou 

impedido, e o requerente é Secretário Municipal, determino que se realize 

estudo psicossocial no endereço dos genitores por psicólogo isento, que 

não tenha vínculos com o Município. Bem como seja feito o estudo social 

pela assistente social do Juízo na residência dos genitores. À Secretaria 

para averiguar a possibilidade de um psicólogo credenciado em outra 

Comarca realizar o estudo psicossocial nesta Comarca.

Concedo o prazo de 05 dias para o Dr. Jadeir Cangussu Nogueira juntar 

substabelecimento aos autos.

Nada mais havendo a constar, o MM. Juiz determinou que às 16h50min 

encerrasse o presente termo, que, depois de lido e achado conforme, vai 

devidamente assinado. Eu, Thiago Carreira Vallim, Estagiário do Gabinete, 

que digitei o presente termo.

Marcelândia/MT, 28 de novembro de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 73020 Nr: 1249-74.2017.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAMILA TAINARA DA SILVA MORAIS 

NESPOLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS MARCELINO 

FRACAROLLI - OAB:24914/O, ELIANE FUHR - OAB:19109/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jadeir Cangussu Nogueira - 

OAB:6739-A/MT

 DELIBERAÇÃO:

Após deliberações das partes, o MM. Juiz proferiu a seguinte decisão:

Vistos, etc.

Declaro a revelia da requerida, que não compareceu à solenidade, 

conforme o previsto no art. 7, da Lei 5.478/68. Como se trata de direito 

indisponível, a revelia não acarretará a presunção de veracidade dos 

fatos alegados na inicial.

Encerrada a instrução processual, vista às partes para alegações finais 

no prazo de 15 dias.

Após, voltem os autos conclusos para a sentença.

Nada mais havendo a constar, o MM. Juiz determinou que às 16h10min 

encerrasse o presente termo, que, depois de lido e achado conforme, vai 

devidamente assinado. Eu, Thiago Carreira Vallim, Estagiário do Gabinete, 

que digitei o presente termo.

Marcelândia/MT, 28 de novembro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 77058 Nr: 1505-80.2018.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MRC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lanereuton Theodoro Moreira 

- OAB:MT-9.667-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DELIBERAÇÃO:

Após deliberações das partes, o MM. Juiz proferiu a seguinte decisão:

Vistos, etc.

Considerando que os dois processos têm as mesmas partes, causa de 

pedir e pedido, declaro a litispendência e julgo extinto o processo 

1611-42.2018.811.0109 (Código 77260), que foi ajuizado posteriormente 

ao processo 1505-80.2018.811.0109 (Cód.: 77058).

 Saem os presentes intimados. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos.
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Com relação aos autos 1505-80.2018.811.0109 (Código 77058), sai a 

parte requerida intimada do prazo de 15 dias para contestar a demanda. 

Em seguida, intime-se a parte requerente para impugnação. Após, vistas 

ao MP. Em seguida, voltem os autos conclusos.

Defiro o pedido do MP, considerando que o psicólogo do Juízo se declarou 

impedido, e o requerente é Secretário Municipal, determino que se realize 

estudo psicossocial no endereço dos genitores por psicólogo isento, que 

não tenha vínculos com o Município. Bem como seja feito o estudo social 

pela assistente social do Juízo na residência dos genitores. À Secretaria 

para averiguar a possibilidade de um psicólogo credenciado em outra 

Comarca realizar o estudo psicossocial nesta Comarca.

Concedo o prazo de 05 dias para o Dr. Jadeir Cangussu Nogueira juntar 

substabelecimento aos autos.

Nada mais havendo a constar, o MM. Juiz determinou que às 16h50min 

encerrasse o presente termo, que, depois de lido e achado conforme, vai 

devidamente assinado. Eu, Thiago Carreira Vallim, Estagiário do Gabinete, 

que digitei o presente termo.

Marcelândia/MT, 28 de novembro de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 41295 Nr: 219-87.2006.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS 

RECURSOS NATURAIS - IBAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BAROS INDUSTRIA E COMERCIO DE 

MADEIRAS LTDA, IVO BARBOSA DO NASCIMENTO, LEANDRO RIBEIRO 

ROIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON ALVELLOS FERNANDES - 

OAB:2448/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): BAROS INDUSTRIA E COMERCIO DE 

MADEIRAS LTDA, CNPJ: 01967840000190. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. INTIMAÇÃO.

Sentença: Vistos etc.Trata-se de execução fiscal proposta por Instituto 

Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais contra Barros 

Industria e Comércio de Madeiras Ltda, todos qualificados nos autos. À p. 

64, a parte exequente, pede a extinção do feito, tendo em vista que a 

parte executada quitou o seu débito.Ex positis, JULGO E DECLARO 

EXTINTO o presente processo, nos termos do artigo 794, I, do Código de 

Processo Civil, considerando que foi satisfeita totalmente a obrigação. 

Condeno a executada ao pagamento das custas processuais. Proceda-se 

o levantamento da penhora, se houver, com as cautelas de praxe.Após o 

trânsito em julgado, procedidas as anotações e baixas necessárias, 

ARQUIVE-SE os autos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Marcelândia, 04 

de novembro de 2015. Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, HIGNO PIRES ALVES, 

digitei.

Marcelândia, 16 de agosto de 2018

Lovania Beatriz Zeretzki Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 65443 Nr: 503-80.2015.811.0109

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATOGROSSENSE-SICRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI VENTURA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte exquente para efetuar o preparo da Carta Precatória.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 70684 Nr: 1630-19.2016.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAMIZUNA ANDREGHETTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Francisco Pascoalão - 

OAB:16.500-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DELIBERAÇÃO:

Após deliberações das partes, o MM. Juiz proferiu a seguinte decisão:

Vistos, etc.

Encerrada a instrução processual, voltem os autos conclusos para a 

sentença.

Nada mais havendo a constar, o MM. Juiz determinou que às 14h10min 

encerrasse o presente termo, que, depois de lido e achado conforme, vai 

devidamente assinado. Eu, Thiago Carreira Vallim, Estagiário do Gabinete, 

que digitei o presente termo.

Marcelândia/MT, 29 de novembro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 68548 Nr: 532-96.2016.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCAS MAGGIONI ROVANI, EVERALDO MATHIUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXPORTEX - TRANSPORTES E LOGISTICA 

LTDA, BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, LINDOMAR 

OLINTO RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lanereuton Theodoro Moreira 

- OAB:MT-9.667-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela Cristina Vaz Patini - 

OAB:11660/O, Diego Gutierrez de Melo - OAB:9231, MARCIELEN 

GARCIA SANTOS - OAB:22589/O, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 Vistos, etc.

Defiro ao pedido formulado à fl.582, concernente a redesignação da 

audiência, a qual terá efeito extensivo aos autos em apenso 

(533-81/2016).

Destarte, retire da pauta a audiência agendada para esta data, ainda, 

designo novo ato para 04/06/2019 às 14:10 horas.

Em tempo, translade cópias desta determinação aos autos em apenso cód. 

nº 68549.

Cumpra-se. Intime-se.

Marcelândia/MT, 29 de novembro de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 78388 Nr: 2230-69.2018.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUCILENE TIDRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRO EDUCACIONAL FASEB LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELE MARCONI MARIO - 

OAB:18.812-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo n°: 2230-69.2018.811.0109

Cód.: 78388 Data: 29/11/2018 Início: 13h00min

Local: Sala de Audiência

Comarca de Marcelândia/MT Término: 13h30min

Ato Processual: Audiência de Conciliação

Juiz: Rafael Siman Carvalho

Requerente: Jucilene Tidre
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Advogado: Franciele Marconi Mario

Requerido: Centro Educacional Faseb Ltda Me

Advogado: ...

Testemunhas: ...

OCORRÊNCIAS:

1) Declarada aberta a audiência, verificou-se a presença da parte autora 

e ausência do requerido.

DELIBERAÇÃO:

Após deliberações das partes, o MM. Juiz proferiu a seguinte decisão:

Vistos, etc.

Considerando que a carta precatória foi entregue ao Oficial de Justiça no 

dia 27/11/2018, antevéspera da solenidade, não havendo prazo hábil para 

o comparecimento à audiência.

Assim sendo, redesigno a solenidade para a data de 04/06/2019 às 

13h30. Expeça-se carta precatória para a citação e intimação da requerida 

para comparecer à audiência. Caso a requerida não tenha interesse na 

composição da lide, deve apresentar contestação no prazo de 15 dias da 

intimação desta decisão.

Saem os presentes intimados.

Nada mais havendo a constar, o MM. Juiz determinou que às 13h30min 

encerrasse o presente termo, que, depois de lido e achado conforme, vai 

devidamente assinado. Eu, Thiago Carreira Vallim, Estagiário do Gabinete, 

que digitei o presente termo.

Marcelândia/MT, 29 de novembro de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

Franciele Marconi Mario

Adv. da Requerente

Jucilene Tidre

Requerente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 70252 Nr: 1397-22.2016.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA SCAMPARINI DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL WASNIESKI - 

OAB:15469-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DELIBERAÇÃO:

Após deliberações das partes, o MM. Juiz proferiu a seguinte decisão:

Vistos, etc.

Defiro o pedido de desistência da oitiva da testemunha Paulo Arlindo.

Encerrada a instrução processual, voltem os autos conclusos para a 

sentença.

Nada mais havendo a constar, o MM. Juiz determinou que às 14h50min 

encerrasse o presente termo, que, depois de lido e achado conforme, vai 

devidamente assinado. Eu, Thiago Carreira Vallim, Estagiário do Gabinete, 

que digitei o presente termo.

Marcelândia/MT, 29 de novembro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 77252 Nr: 1609-72.2018.811.0109

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G. V. LAMINADOS EIRELI - EPP, ANDERSON 

FERNANDO GRANDINI, ANDRÉ VITEK, NOELI RICCI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - 

OAB:MT17980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007 – CGJ, 

impulsiono este feito para intimar o Autor para que no prazo de 10 (dez) 

dias efetue o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça no valor de 

R$ 30,00 (trinta reais), acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu SERVIÇOS na barra superior, 

escolhendo a opção GUIAS que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação, onde o usuário selecionará Emissão de Guia de 

Diligência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 69497 Nr: 1000-60.2016.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDMUNDO GONÇALVES DO VALE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jadeir Cangussu Nogueira - 

OAB:6739-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007 – CGJ, 

impulsiono este feito para INTIMAR O REQUERIDO para que no prazo de 5 

(cinco )dias, especifique as provas que pretende produzir, justificando, 

objetiva e fundamentadamente, a sua relevância.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62379 Nr: 1066-45.2013.811.0109

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATOGROSSENSE-SICRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAJUR AUTO PEÇAS E SUPERMERCADO 

LTDA-ME, JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jadeir Cangussu Nogueira - 

OAB:6739-A/MT

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007 – CGJ, 

impulsiono este feito para intimar o Autor para que no prazo de 10 (dez) 

dias efetue o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça no valor de 

R$ 50,00 (cinquenta reais), REFERENTE UMA DILIGÊNCIA AREA 

INDUSTRIAL E CENTRO, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu SERVIÇOS na barra superior, 

escolhendo a opção GUIAS que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação, onde o usuário selecionará Emissão de Guia de 

Diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 47948 Nr: 1732-85.2009.811.0109

 AÇÃO: Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENI DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente de Provimento n.º 56/2007 – CGJ, 

impulsiono este feito para INTIMAR o Requerente/Exequente para que no 

prazo de 10 (dez) dias, se manifeste sobre as petições de fls. 109 e 111 e 

seguintes, requerendo o que de direito .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 77677 Nr: 1878-14.2018.811.0109

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Navarro Arte em Móveis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TUCHÊ COMÉRCIO DE MÓVEIS E 

ELETRODOMÉSTICOS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO FOSS - OAB:66112

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007 – CGJ, 
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impulsiono este feito para intimar o Autor para que no prazo de 10 (dez) 

dias efetue o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça no valor de 

R$ 20,00 (vinte reais), acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu SERVIÇOS na barra superior, 

escolhendo a opção GUIAS que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação, onde o usuário selecionará Emissão de Guia de 

Diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62378 Nr: 1065-60.2013.811.0109

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATOGROSSENSE-SICRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAJUR AUTO PEÇAS E SUPERMERCADO 

LTDA-ME, JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jadeir Cangussu Nogueira - 

OAB:6739-A/MT

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007 – CGJ, 

impulsiono este feito para intimar o Autor para que no prazo de 10 (dez) 

dias efetue o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça no valor de 

R$ 50,00 (cinquenta reais), uma diligência AREA INDUSTRIAL e outra 

CENTRO acessando o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), 

selecionando o menu SERVIÇOS na barra superior, escolhendo a opção 

GUIAS que irá abrir a página do Departamento de Controle e Arrecadação, 

onde o usuário selecionará Emissão de Guia de Diligência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 49064 Nr: 889-86.2010.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAMUEL DE OLIVEIRA REZENDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIÇARA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES 

LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL WINTER - OAB:11470/MT, 

Eduardo Antunes Segato - OAB:13546/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VIVIANE MEIRA FERREIRA 

RODRIGUES - OAB:, WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI - 

OAB:4.284/MT, WILLIAN PEREIRA MACHIAVELLI - OAB:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007 – CGJ, 

impulsiono este feito para intimar o Requerido para que no prazo de 10 

(dez) dias efetue o pagamento DAS CUSTAS PROCESSUAIS da Carta 

Precatória distribuida na Terceira Vara Cível da Comarca de Sinop - MT, 

sob o n.º 11270-66.2018.811.0015, e após comprove o pagamento, bem 

como demais despesas processuais decorrentes para o fiel cumprimento 

da missiva naquela Comarca.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50020 Nr: 557-85.2011.811.0109

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATOGROSSENSE-SICRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAN CARLOS KLEGIN, OSMAR MARCULINO 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT, Ziláudio Luiz Pereira - OAB:4427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente de Provimento n.º 56/2007 – CGJ, 

impulsiono este feito para INTIMAR o Requerente/Exequente para que no 

prazo de 10 (dez) dias, se manifeste requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67879 Nr: 217-68.2016.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Cartões S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE AUGUSTO VARALLO COSTA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ NIETO MOYA - 

OAB:235.738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007 – CGJ, 

impulsiono este feito para abrir vistas ao Exequente para que, no prazo de 

10 (dez) dias efetue o preparo da Carta Precatória, para citação e demais 

atos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61231 Nr: 1231-29.2012.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELENA CHIMELLO MEURER, IRINEU MEURER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT, RICARDO ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente de Provimento n.º 56/2007 – CGJ, 

impulsiono este feito para INTIMAR o Requerente/Exequente para que no 

prazo de 10 (dez) dias, se manifeste sobre a Impugnação à Execução.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 66215 Nr: 845-91.2015.811.0109

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATOGROSSENSE-SICRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIRIAN DA SILVA PAIVA, MAGNO MEIRA 

RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007 – CGJ, 

impulsiono este feito para abrir vistas ao Exequente para que, no prazo de 

10 (dez) dias efetue o preparo da Carta Precatória, para citação e demais 

atos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75169 Nr: 466-48.2018.811.0109

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASULA & CASULA LTDA EPP, Carlos Alberto 

Casula

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007 – CGJ, 

impulsiono este feito para abrir vistas ao Requerente para que, no prazo 

de 10 (dez) dias, se manifeste sobre a Diligência paga, fls. 40 e verso, e 

não utilizada, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 73975 Nr: 1744-21.2017.811.0109

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BELCAR VEICULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEY FERNANDES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE CORRÊA LIMA - 

OAB:11025

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007 – CGJ, 

impulsiono este feito para abrir vistas ao Exequente para que, no prazo de 

10 (dez) dias, efetue o preparo da Carta Precatória de fls. 48, ou então 
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providencie sua retirada e posterior comprovação de distribuição no Juízo 

Deprecado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70552 Nr: 1534-04.2016.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRÓSPERO DE ALMEIDA BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GAZIN INDUSTRIA E COM. DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI CESAR DOMINGUEZ - 

OAB:8094

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO NOBUYUKI YOKOTA - 

OAB:OAB/PR 33.389

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007 – CGJ, 

impulsiono este feito para INTIMAR O REQUERENTE e REQUERIDO para 

que no prazo de 5 (cinco )dias, especifiquem as provas que pretende 

produzir, justificando, objetiva e fundamentadamente, a sua relevância.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62211 Nr: 896-73.2013.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MEH, CLEONICE GOMES PEREIRA NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINALDO ALVES - 

OAB:15508-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente de Provimento n.º 56/2007 – CGJ, 

impulsiono este feito para INTIMAR o Requerente/Exequente para que no 

prazo de 10 (dez) dias, se manifeste sobre a Impugnação à Execução.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 75746 Nr: 844-04.2018.811.0109

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IIF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jânio Vieira da Silva - 

OAB:22785

 Vistos, etc.

Considerando que a medida protetiva tem natureza de cautelar satisfativa, 

bem como, com a decisão de fls.14/15, esgotou a sua finalidade, 

mantenho a decisão de tutela protetiva e determino o arquivamento dos 

autos.

Ciência ao MP.

Cumpra-se.

 Marcelândia/MT, 28 de novembro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 77519 Nr: 1762-08.2018.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVO MATIAS ISRAEL JUNIOR, DOUGLAS LEITE 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGINALDO ALVES - 

OAB:15508-O/MT

 Vistos etc.

Analisando a defesa prévia apresentada pelo réu IVO MATIAS ISRAEL 

JUNIOR, às fls. 72/82 e pelo réu DOUGLAS LEITE DA SILVA à fl. 130, tudo 

mais que dos autos consta, prima facie, verifico não incidir nenhum caso 

de absolvição sumária previstas no artigo 397 do Código de Processo 

Penal ou de extinção de punibilidade.

No tocante a preliminar arguida pelo denunciado Ivo Matias Israel Junior, 

estas não devem ser acolhidas, mormente, em face da ausência de 

subsídio jurídico para tanto, considerando que há provas da materialidade 

e indícios de autoria nos autos, consubstanciados no inquérito policial. 

Ademais, a denúncia descreveu de forma pormenorizada a conduta de 

cada acusado, não se podendo falar em denunciação genérica. Vale 

ressaltar que o pedido de revogação da prisão preventiva já foi analisado 

por este Juízo.

Revogo a nomeação do advogado dativo à fl. 129, tendo em vista que o 

réu Douglas Leite da Silva constituiu advogado particular conforme se 

verifica à fl. 131.

Diante do não acolhimento das preliminares arguidas e, ausente causa de 

absolvição sumária, com a finalidade de dar continuidade ao feito 

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o DIA 29 DE JANEIRO 

DE 2019, ÀS 10h30min.

INTIMEM-SE as testemunhas arroladas na denúncia, fl. 05v, para 

comparecerem à audiência designada, sob as penas da lei.

Sendo o caso, expeça-se carta precatória para inquirição de testemunhas 

residentes fora da comarca.

Requisite-se escolta dos denunciados.

INTIMEM-SE.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 30 de novembro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 66500 Nr: 965-37.2015.811.0109

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATOGROSSENSE-SICRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO EDUARDO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007 – CGJ, 

impulsiono este feito para INTIMAR o Exequente para que, no prazo legal, 

se manifeste sobre a Certidão negativa de fls. 38 verso.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 45746 Nr: 1499-25.2008.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIMAR ROSA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CESAR FERREIRA 

NASCIMENTO - OAB:MT-5.151-A

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 52/2007 – CGJ, 

impulsiono este feito para INTIMAR a Ré, para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, comprove o adimplemento das condições da Suspensão Condicional 

do Processo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63173 Nr: 316-09.2014.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS 

RECURSOS NATURAIS - IBAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIREIRA BOM RETIRO LTDA, ESPÓLIO DE 

IVO GUIZONE, IVO GRIZONE FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE DE HOLANDA ROCHA - 

OAB:9893-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGINALDO ALVES - 

OAB:15508-O/MT

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007 – CGJ, 
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impulsiono este feito para INTIMAR o Exequente para que, no prazo legal, 

se manifeste sobre a Exceção de Pré-Executividade apresentada.

Comarca de Matupá

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65004 Nr: 2675-52.2016.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE JESUS GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/MT, VALDEMAR SOUZA SANTOS - OAB:22516/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I N T I M A Ç Ã O do(a) advogado(a) da parte, Dr(ª). FABIANE LEMOS 

MELO - OAB:10569/MT, VALDEMAR SOUZA SANTOS - OAB:22516/O, 

para, no prazo de 30 (trinta) dias, pugnar o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65135 Nr: 2740-47.2016.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO REIS AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hélio Maciel da Silva - 

OAB:12789 A/MT, MARCELO FREITAS QUEIROZ - OAB:101461/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I N T I M A Ç Ã O do(a, s) advogado(a, s) da parte requerente, Dr(ª): Hélio 

Maciel da Silva - OAB:12789 A/MT, MARCELO FREITAS QUEIROZ - 

OAB:101461/MG, para, no prazo de 30 (trinta) dias, pugnar o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72158 Nr: 52-44.2018.811.0111

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA CAROLINE SBARDELOTTO, WELBERTY 

CARVALHO FIDELIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR NEVES DE CARVALHO - 

OAB:14432, KASSIO ROBERTO PEREIRA - OAB:12691/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a) Advogado(a) da Parte (?), Dr(ª): IGOR NEVES DE 

CARVALHO - OAB:14432, KASSIO ROBERTO PEREIRA - OAB:12691/B, 

para comparecer com a parte requerente, ANA CAROLINE 

SBARDELOTTO, no Edifício do Fórum desta Comarca, para retirar o termo 

de guarda definitiva, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 56054 Nr: 218-81.2015.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON JUNIOR SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELITA KEMPER - 

OAB:15090-O/MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO do réu(s), da expedição da carta precatória 

para a Comarca de Brasília - DF, com a finalidade de inquirir a testemunha 

de acusação JOÃO CAVALCANTE NETO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 55239 Nr: 1340-66.2014.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA FERDINANDO VAREA 

- OAB:10641, MARCUS AUGUSTO GIRALDI MACEDO - OAB:13.563

 Vistos. 1) Tendo em vista que o acusado constituiu advogado, reduzo 

proporcionalmente o valor dos honorários arbitrados em favor da 

advogada dativa Dra. Andreia Ferdinando Varea para o correspondente a 

2 URH, considerando a sua atuação técnica - orientação da parte, 

elaboração da resposta à acusação e acompanhamento processual-. 2) 

ABRA-SE vista ao Ministério Público para que informe o atual endereço 

das testemunhas faltantes. Com o retorno, venham-me os autos para 

deliberação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 67868 Nr: 1526-84.2017.811.0111

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GMJ, AVJQ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FDMQ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAYHANA SAYWRE TADA 

ROJAS - OAB:19568/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Haroldo Quaresma Castro - 

OAB:OAB-PA 11.913

 Vistos. 1) Aberta a audiência e apregoada as partes, compareceu 

apenas a parte autora, desacompanhada de sua advogada constituída, 

cuja ausência não foi justificada até a abertura do ato, razão pela qual 

dispenso a produção de prova oral que eventualmente pretendiam 

produzir (CPC, 362, § 2º). Considerando a pendência da realização do 

estudo pela equipe multidisciplinar, conforme requerido pelo membro 

ministerial, DETERMINO a notificação da equipe a fim de que realize 

referido estudo, no prazo de 45 dias, findo o qual, as partes deverão ser 

intimadas por intermédio de seus procuradores a fim de que ofereçam 

alegações finais. Após, abra-se vista ao Ministério Público, para que se 

manifeste na condição de fiscal da lei e do interesse da 

criança/adolescente envolvido. Findo o prazo, certifique-se, e com ou sem 

as manifestações, venham-me os autos conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 79233 Nr: 3619-83.2018.811.0111

 AÇÃO: Medidas Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DdPJCdM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WGRL, JHDCP, FTDOG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Perin de Souza Neto - 

OAB:24302

 Vistos.Analisando os autos, verifico que o representado Wender Gabriel 

Rodrigues Lopes deverá permanecer preso, uma vez que desde o decreto 

de sua prisão preventiva, ocorrido há dois dias apenas, não houve 

alteração na situação ensejadora do decreto cautelar.Quanto ao 

relaxamento da prisão preventiva, não obstante os judiciosos argumentos 

da Defesa, o fato é que a prisão se deu em cumprimento de mandado de 

prisão preventiva, expedido em procedimento sigiloso, no qual havia sido 

autorizado o ingresso em residência para o cumprimento do mandado, se 

necessário, dado o receio de fuga iminente. Outrossim, ao que indica, pelo 

depoimento do custodiado, os policiais identificaram-se aos demais 

moradores da residência, chamando o custodiado nominalmente para que 

saísse da residência, tendo a prisão ocorrido nas dependências externas 

da moradia, o que afasta a alegada violação de domicílio. Quanto ao uso 

da força no cumprimento do mandado, DETERMINO desde já a realização 

do exame de corpo de delito no custodiado, consignando, contudo, que 

pelo relatado pela Autoridade Policial, o custodiado encontrava-se alterado 

pelo uso do entorpecente, tendo resistido à prisão, o que teria motivado o 

uso moderado da força, como, inclusive, esclarecido pelo próprio 
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custodiado. (....) Dessa forma, pelas mesmas razões contidas na decisão 

que decretou a prisão preventiva, tenho como necessária a 

MANUTENÇÃO da prisão cautelar de WENDER GABRIEL RODRIGUES 

LOPES, pois presentes as circunstâncias autorizadoras previstas nos 

artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal.OFICIE-SE com 

URGÊNCIA à SEJUDH solicitando vaga ao representado.Com o atestado de 

vaga, comunique-se a Autoridade Policial para que providencie a 

transferência de WENDER GABRIEL RODRIGUES LOPES.Em relação à 

comunicação de apreensão dos menores J. H. DA C. P. e F. T. DE O. G. 

(Refs. 06 e 07), encaminhe-se cópia integral dos autos ao Ministério 

Público para providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 70038 Nr: 2738-43.2017.811.0111

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAX JÚNIOR DE MELO LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO AUGUSTO NEVES - 

OAB:MT/12012

 Autos nº 2738-43.2017.811.0111.

Código Apolo nº 70038.

Vistos.

Diante das informações constantes na cota ministerial de Ref.21, a qual 

indica que o reeducando MAX JÚNIOR DE MELO LOPES está atualmente 

residindo na Comarca de Rolim de Moura/RO e, considerando que a 

competência em sede de Execução Penal é do Juízo do local onde se 

encontra o recuperando, DECLINO da competência em favor do Juízo de 

Execução Penal de referida Comarca.

Assim, REMETA-SE o presente executivo de pena ao Juízo de Execução 

competente.

 CIENTIFIQUE-SE o Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá/MT, 29 de novembro de 2018.

 Suelen Barizon

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 59767 Nr: 119-77.2016.811.0111

 AÇÃO: Insanidade Mental do Acusado->Incidentes->Questões e 

Processos Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIVIAN DE ARAUJO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Augusto Ribeiro de 

Oliveira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILSON ALLAN RODRIGUES 

PORTELA - OAB:OAB/MT 17562

 Autos nº 119-77.2016.811.0111.

Código nº 59767.

Vistos.

Tendo em vista o aporte do laudo pericial do exame de insanidade mental 

e, considerando a manifestação do Ministério Público, INTIME-SE o curador 

da examinada para em 10 (dez) dias se manifestar nos autos.

Após, volvam-me conclusos.

Matupá/MT, 29 de novembro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 74031 Nr: 998-16.2018.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHONATAS DA SILVA OSÓRIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGOR NEVES DE CARVALHO - 

OAB:14432

 Autos nº 998-16.2018.811.0111.

Código Apolo nº 74031.

Vistos.

1) Analisando a resposta apresentada pelo acusado e tudo mais que dos 

autos consta, verifico não ser nenhuma das hipóteses de absolvição 

sumária previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal, razão pela 

qual, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 02 de abril 

de 2019, às 17h.

2) INTIME-SE o denunciado para comparecer à audiência mencionada, a 

fim de ser interrogado, bem como, INTIME-SE a Defesa.

3) INTIMEM-SE as testemunhas arroladas na denúncia e as indicadas na 

resposta à acusação, para comparecerem à audiência ora designada, 

advertindo-as de que, nos termos do art. 219 do Código de Processo 

Penal, “o juiz poderá aplicar à testemunha faltosa a multa prevista no artigo 

453, sem prejuízo do processo penal por crime de desobediência, e 

condená-la no pagamento das custas da diligência”.

4) CIÊNCIA ao Ministério Público.

5) NOMEIO como defensor dativo do acusado Jhonatas da Silva Osório o 

advogado Igor Neves de Carvalho, o qual deverá ser intimado para 

comparecer à audiência designada.

Tomando em conta a natureza da causa FIXO os honorários do 

mencionado advogado em 05 (cinco) URH (Unidade Referencial De 

Honorário), de acordo com a tabela de honorários da OAB/MT.

Oportunamente será determinada a expedição de certidão em favor da 

Defensora Nomeada para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso.

 6) INTIME-SE o advogado nomeado da presente decisão.

Intimem-se. Expeça-se o necessário.

CUMPRA-SE.

Matupá/MT, 29 de novembro de 2018.

 Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 30055 Nr: 512-80.2008.811.0111

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODETE MARCILIO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hélio Maciel da Silva - 

OAB:12789 A/MT, MARCELO FREITAS QUEIROZ - OAB:101461/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 30055.

Processo nº 512-80.2008.811.0111.

Classe – Assunto: Ação Previdenciária

Exequente: Odete Marcilio de Oliveira

Executado: Instituto Nacional de Seguro Social – INSS.

Vistos.

Trata-se de impugnação à execução vertida pelo INSS em face da 

pretensão executória apresentada pela parte exequente, assinalando 

excesso de execução, uma vez que, segundo a impugnação: (1) a 

correção monetária foi calculada considerando o INPC como fator legal em 

todo o período calculado.

Devidamente intimada, a parte exequente se manteve inerte.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. FUNDAMENTO e DECIDO.

(1) a correção monetária foi calculada considerando o INPC como fator 

legal em todo o período calculado: no que concerne à presente alegação, 

registro que a correção monetária e os juros moratórios devem observar o 

que dispõe o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos da 

Justiça Federal, que por sua vez, determina a utilização do INPC/IBGE 

como indexador a partir de setembro de 2006 (Lei 10.741/2003, MP 

316/2006 e Lei 11.430/2006). No caso, os valores objeto de atualização 

não se referem a período anterior ao mencionado (DIB: 06/2008), logo, 

refuto a alegação do INSS, nesse aspecto.

Ante ao exposto, JULGO IMPROCEDENTE a impugnação à execução, para 

acolher os cálculos apresentados pela parte exequente (fls.129-131), 

homologando-os.

Condeno o INSS ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo 

em percentual de 10% incidentes sobre a diferença discutida.

Com o trânsito em julgado dessa decisão, expeça-se a respectiva 

requisição de pequeno valor - RPV, procedendo-se o destaque dos 

honorários diretamente no requisitório, nos termos do art. 22, § 4º, da Lei 

n.º 8.906/94, c/c o art. 24 da Resolução n.º 168/2011 do CJF.

Cumpra-se.
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Matupá/MT, 29 de novembro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 70996 Nr: 3150-71.2017.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANELÇO ASSUNÇÃO SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIOVANNE GOMES ARAUJO - 

OAB:19911/O

 Autos nº 3150-71.2017.811.0111.

Código Apolo nº 70996.

Vistos.

Considerando a participação desta Magistrada no Curso de FORMAÇÃO 

COMO FACILITADORES DE CÍRCULOS DE CONSTRUÇÃO DE PAZ, a ser 

realizado nos dias 10 a 12 de dezembro de 2018, na cidade de Cuiabá/MT, 

REDESIGNO a audiência anteriormente aprazada para o dia 14 de 

dezembro de 2018, às 16h45min.

Intimem-se. CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, COM URGÊNCIA.

Matupá/MT, 29 de novembro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 50093 Nr: 1566-76.2011.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIDDAN BARROS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Belarmina de Souza - 

OAB:2494/MT

 Código nº 50093.

Processo nº 1566-76.2011.811.0111.

Classe-Assunto : Ação Penal

Autor: Ministério Público

Acusado: Jaiddan Barros dos Santos

Vistos.

Trata-se de Ação Penal movida pelo Ministério Público visando apurar a 

prática do crime previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, 

atribuídos a JAIDDAN BARROS DOS SANTOS.

Em audiência designada por este Juízo, o Ministério Público apresentou 

proposta de suspensão condicional do processo, pelo prazo de 02 (dois) 

anos, ante o cumprimento de algumas condições.

O acusado foi informado acerca da proposta do ente ministerial, tendo 

sido esclarecido a ele todos os termos e consequências da aceitação de 

suspensão, oportunidade em que declarou que aceitava a benesse (fl.70).

Decorrido o prazo de cumprimento das condições impostas por força da 

suspensão condicional do processo, a representante do Ministério Público 

requereu a extinção da punibilidade do acusado e o conseguinte 

arquivamento do feito, nos termos do artigo 89, § 5º da Lei nº 9.099/95.

É o breve relato. Fundamento e DECIDO.

O acusado obteve a suspensão condicional do processo em 08.04.2015, 

conforme se verifica do termo de audiência de fl.70.

Segundo consta dos autos, foram cumpridas as condições impostas 

naquela ocasião, tendo decorrido o lapso temporal de dois anos, sem a 

revogação do benefício.

Diante do exposto, com fundamento no artigo 89, § 5º, da Lei nº 9.099/95, 

declaro por sentença, EXTINTA A PUNIBILIDADE do denunciado JAIDDAN 

BARROS DOS SANTOS, já qualificado nos autos, bem como todos os 

efeitos dela decorrentes.

Transitando em julgado a presente sentença, procedam-se às baixas, 

comunicações e anotações de estilo, arquivando-se os autos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Comunique-se.

Matupá/MT, 29 de novembro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 71210 Nr: 3253-78.2017.811.0111

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTYANNE DA COSTA VIANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVAINE MOLINA JUNIOR - 

OAB:21264/O

 (...) Fundamento e DECIDO.ACOLHO o pedido do Ministério Público. 

Explico.Segundo consta nos autos, no dia dos fatos a indiciada e a vítima 

iniciaram uma discussão verbal motivada pela discordância em assistir 

determinado programa de televisão, ocasião em que o ofendido quebrou o 

aparelho eletrônico, bem como alguns utensílios da residência.Consta, 

ainda, que na mesma ocasião a vítima foi em direção a indiciada, momento 

em que começou empurrá-la e enforcá-la. Para repelir a conduta do 

ofendido, a indiciada teria mordido a vítima na altura do peito, bem como se 

apossado de uma faca.Outrossim, consta que a vítima não cessou sua 

conduta, razão pela qual a indiciada utilizou-se da arma branca (faca) e, 

em defesa pessoal atingiu o ofendido nos locais declinados no exame de 

corpo de delito (região malar esquerda e região supraescapular 

esquerda).Pois bem. Como bem salientou o Ministério Público, os 

elementos da causa excludente de ilicitude estão sobejamente 

demonstrados nos autos, posto que os elementos carreados nos autos 

dão conta de que a conduta da indiciada se deu somente como forma de 

repelir injusta agressão iminente a direito seu, provocada pela vítima.O 

laudo pericial e mapa topográfico para localização de lesões, comprovam 

que a vítima foi atingida por duas vezes, por instrumento cortante, o que 

ocasionou duas feridas com extensão entre 2cm a 4cm, não resultando 

em perigo de vida ou incapacidade para o trabalho.Somado a isso os 

depoimentos acostados aos autos, evidenciam que não houve excesso na 

ação da indiciada.Portanto, ante a comprovação de que a indiciada agiu 

amparada pela excludente de ilicitude da legítima defesa e, ante a 

ausência de elementos indispensáveis ao oferecimento de denúncia, 

HOMOLOGO o ARQUIVAMENTO do presente procedimento criminal, pelos 

motivos acima delineados. Ciência ao Ministério Público.Transitada em 

julgado, procedam as anotações e comunicações de praxe e, após, 

arquive-se com as baixas necessárias.Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Comunique-se.Matupá/MT, 29 de novembro de 2018.Suelen BarizonJuíza 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 52034 Nr: 182-10.2013.811.0111

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Davi José Dutra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMÁZ - 

PROCURADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 182-10.2013.811.0111 (Código 52034)

Classe – Assunto: Execução Fiscal

Exequente: Fazenda Pública Estadual

Executado: Davi José Dutra

Vistos.

Trata-se de pedido de bloqueio BACENJUD formulado pela exequente 

objetivando penhora de eventual saldo financeiro das contas da parte 

executada.

Pois bem, havendo pedido de constrição de ativos financeiros do 

executado e estando caracterizada a dívida e a omissão no pagamento 

espontâneo, perfeitamente adequado à pretensão que se ajusta à 

gradação preferencial definida no art. 835, I, do NCPC, razão por que, 

autorizo a penhora/bloqueio de dinheiro e demais aplicações financeiras 

da parte devedora junto aos órgãos bancários, via sistema BACENJUD.

Sendo exitosa a tentativa de constrição, expeça-se mandado de intimação 

do devedor.

Frustrada a tentativa de penhora online, defiro, desde já, o pedido de 

bloqueio de eventuais veículos em nome do executado, via sistema 

RENAJUD.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 22 de novembro de 2018.
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Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 52038 Nr: 186-47.2013.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULINO NUNES DO AMARAL JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGASSIS FAVONI DE QUEIROZ 

- OAB:22.496

 Código nº 52038.

Processo nº 186-47.2013.811.0111.

Classe – Assunto: Ação Penal

 Autor(es): Ministério Público

Acusado: Paulino Nunes do Amaral Junior

Vistos.

DEFIRO o requerimento formulado pelo Ministério Público à fl. 124.

Para tanto, expeça-se Carta Precatória para a Comarca de Pimenta 

Bueno/RO, com a finalidade de realização da oitiva da vítima Kedima 

Teixeira, devendo constar o endereço indicado à fl. 124-125.

Intime-se a Defesa. Ciência ao Ministério Público.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se, com urgência.

Matupá/MT, 26 de novembro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 66980 Nr: 989-88.2017.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KASSIO ROBERTO PEREIRA - 

OAB:12691/B

 Vistos. 1) REDESIGNO a audiência em continuação para o dia 02 de abril 

de 2019, às 16h30min, oportunidade em que será feito a oitiva da 

testemunha Abrão de Oliveira Silva. Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 72614 Nr: 280-19.2018.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jakson Gleidson dos Santos Viana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA FERDINANDO VAREA 

- OAB:10641

 Vistos. 1) Decreto a revelia do acusado que, embora intimado, deixou de 

comparecer à audiência instrutória (CPP, art. 367). 2) Dada a dúvida 

acerca da integridade mental do acusado, SUSPENDO o curso do 

processo (CPP, art. 149, §2ª) e DETERMINO a realização de exame 

médico-legal a fim de aferir a capacidade de entendimento e 

autodeterminação do denunciado, com a formação de incidente de 

insanidade mental do acusado, em autos apartados. Extraia-se cópia do 

presente termo e da mídia integrante, encaminhando-se o incidente à 

conclusão deste Juízo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 72957 Nr: 456-95.2018.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADVALDO SILVA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCUS AUGUSTO GIRALDI 

MACEDO - OAB:13.563

 Vistos. 1) Ante a ausência injustificada do advogado nomeado, nomeio 

em substituição o Dr. Marcus Augusto Giraldi Macedo, cujos honorários 

advocatícios serão arbitrados no final da demanda. Reduzo 

proporcionalmente o valor dos honorários arbitrados em favor do 

advogado Dr. Giovanne Gomes Araújo para o correspondente a 3 URH, 

considerando a sua atuação técnica - orientação da parte, elaboração da 

resposta à acusação e acompanhamento processual-. 2) Oficie-se ao 

hospital Municipal de Matupá-MT. 3) REDESIGNO a audiência em 

continuação para o dia 03 de abril de 2019, às 15h, oportunidade em que 

será feita a oitiva das testemunhas Iteoni Henrique Ferreira Cunha e 

Sargento Ronaldo Cirqueira, bem como o interrogatório do acusado. 

Intimem-se, com a advertência de multa por não comparecimento. Saem os 

presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 59740 Nr: 103-26.2016.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO HENRIQUE DOS ANJOS PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KASSIO ROBERTO PEREIRA - 

OAB:12691/B

 Vistos. 1) Abra-se vista ao Ministério Público para informar o atual 

endereço da testemunha faltante. 2) Solicite-se informação acerca do 

cumprimento da carta precatória de ref. 35. 3) Expeça-se carta precatória 

para Comarca de Guarantã do Norte-MT, para o interrogatório do acusado 

João Henrique dos Anjos Pereira. 4) Redesigno a audiência de instrução 

para o dia 02 de abril de 2019, às 17h, oportunidade em que será feita a 

oitiva da testemunha de acusação Ronaldo dos Santos Cirqueira. 

Intimem-se. Saem os Presente intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 52028 Nr: 176-03.2013.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCINEY GASPAR CONCEIÇÃO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVAINE MOLINA JUNIOR - 

OAB:21264/O

 Ante o exposto, adotando o entendimento jurisprudencial acima exposto, 

com fulcro no artigo 107, inciso IV, c/c artigo 109, inciso VI, ambos do 

Código Penal, julgo EXTINTA A PUNIBILIDADE de FRANCINEY GASPAR 

CONCEIÇÃO DA SILVA, já qualificado nos autos, ante a prescrição da 

pretensão punitiva estatal em perspectiva, com relação ao crime que lhe é 

imputado neste processo (CTB, art. 306, § 1º, inciso II).Considerando a 

natureza, a complexidade e a quantidade de atos praticados pelo 

Defensor Dativo (resposta à acusação), reduzo os honorários 

advocatícios anteriormente fixados, para 02 URH, pois razoáveis e em 

conformidade com a tabela da Ordem dos Advogados do Brasil. 

EXPEÇA-SE certidão de créditos em favor do Defensor Dativo.No mais, 

tendo em vista que a sentença nos autos extinguiu a punibilidade do 

acusado em razão do reconhecimento da prescrição, DETERMINO a 

devolução, ao acusado, do valor pago a título de fiança, nos termos do 

artigo 337, do Código de Processo Penal, após o desconto das custas 

processuais.Transitando em julgado esta sentença, proceda-se às baixas, 

comunicações e anotações necessárias, arquivando-se os autos. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Comunique-se.Matupá/MT, 28 de 

novembro de 2018.Suelen BarizonJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 57729 Nr: 1062-31.2015.811.0111

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL SAUSEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUY BARBOSA MARINHO 

FERREIRA - OAB:3596-A/MT

 Vistos. 1) Cientificado pela última vez o reeducando quanto à 

necessidade de cumprimento da prestação de serviços à comunidade, a 
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qual será prestada junto ao Viveiro Municipal de Matupá, uma hora por dia 

ou 5 horas no mesmo dia, durante a semana, no horário das 06h às 07h, 

até o dia 18 de janeiro de 2018. Considerando a data de progressão para 

o regime aberto, DESIGNO AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA, destinada à fixação 

das condições para o cumprimento do regime aberto, para o dia 29 de 

janeiro às 13h. Havendo notícia do descumprimento, abra-se vista ao 

Ministério Público. 2) Nomeio para o ato, o Dr. Agassis Favoni de Queiroz, 

correspondente os honorários a 01 URH. Expeça-se certidão de 

honorários. Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 56743 Nr: 602-44.2015.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WISLENE NEGRI DE ALMEIDA, ADRIANA 

FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGASSIS FAVONI DE QUEIROZ 

- OAB:22.496

 Vistos. 1)Tendo em vista que não houve requerimentos na forma do art. 

402 do Código de Processo Penal, ABRA-SE vista ao Ministério Público e, 

posteriormente, a Defesa, para apresentação de memoriais escritos, pelo 

prazo de cinco (05) dias cada. Após tudo cumprido, venham-me 

CONCLUSOS para prolação de sentença.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 64646 Nr: 2461-61.2016.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIVANILDO FRANCISCO XAVIER LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIZ SANTOS DE 

ALMEIDA - OAB:9424/O, REGINALDO RUEDA - OAB:20899/O

 Vistos. 1) Homologo a desistência da oitiva da testemunha Gerson Luis 

Lopes Cherakowski, conforme requerido pelas partes (ref. 63). Homologo, 

outrossim, a desistência do Ministério Público quanto à oitiva da vítima José 

Xavier dos Santos. 2) Não tendo sido requeridas diligências, ABRA-SE 

VISTA às partes para o oferecimento de memoriais finais, no prazo de 05 

(cinco) dias. Após, concluso para sentença.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 60574 Nr: 418-54.2016.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GKdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Augusto Ribeiro de 

Oliveira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARLON DE SOUZA PORTO - 

OAB:17958/O

 Vistos. 1)Tendo em vista que não houve requerimentos na forma do art. 

402 do Código de Processo Penal, ABRA-SE vista ao Ministério Público e, 

posteriormente, a Defesa, para apresentação de memoriais escritos, pelo 

prazo de cinco (05) dias cada. Após tudo cumprido, venham-me 

CONCLUSOS para prolação de sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 32813 Nr: 118-05.2010.811.0111

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LGLSDO, MLSDO, WANESSA LACERDA SEVERINO DE 

OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 32813.

Processo nº 118-05.2010.811.0111.

Classe – Assunto: Ação Previdenciária – cumprimento de sentença

 Exequente: Wanessa Lacerda Severino de Oliveira e Outros.

Executado: Instituto Nacional de Seguro Social – INSS.

Vistos.

Cuida-se de cumprimento de sentença promovida por WANESSA 

LACERDA SEVERINO DE OLIVEIRA em face do INSS – Instituto Nacional do 

Seguro Social.

Intimado, o executado concordou com os cálculos apresentados pela 

parte exequente.

Inexistindo oposição, homologo o cálculo apresentado pela exequente.

EXPEÇA-SE a competente RPV.

Após, proceda a escrivania à expedição do(s) competente(s) alvará(s) 

para transferência dos valores vinculados nos autos.

Sem prejuízo e diante do exposto, DECLARO EXTINTO o processo 

executivo, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios.

Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se estes autos com baixas 

necessárias.

Registre-se. Publique-se. Intime-se. Comunique-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

Matupá/MT, 28 de novembro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 27918 Nr: 174-43.2007.811.0111

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Matupá/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DE LOUDES OCCAI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR(A) DO MUNICÍPIO 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARIA DE LOUDES OCCAI, brasileiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Tendo em vista a satisfação da obrigação pelo devedor, JULGO 

EXTINTA, por sentença, a presente execução, nos termos do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil/2015.Levantem-se eventuais 

constrições judiciais pendentes.Publique-se. Registre-se. Intime-se.Com o 

trânsito em julgado da presente sentença, procedam-se as anotações e 

baixa de estilo para arquivamento do feito.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário com as cautelas de estilo.Matupá (MT), 7 de março de 2017. 

Suelen BarizonJuíza Substituta

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARCIA MARÇAL DE 

MENDONÇA MONTEIRO, digitei.

Matupá, 21 de setembro de 2018

Iaçana Kelly dos Reis Enz Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 50105 Nr: 1579-75.2011.811.0111

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fernanda de Freitas Rosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO ANTONIO BALBINOT, DOMINGOS 

LUCIANO DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA DE FREITAS ROSA - 

OAB:9.028-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA DE FREITAS ROSA 

- OAB:9.028-B/MT, IRINEU PAIANO FILHO - OAB:6097/A

 Processo nº 579-75.2011.811.0111 (Código 50105)

Classe – Assunto: Cumprimento de Sentença
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Exequente: Fernanda de Freitas Rosa

Executado: Marcelo Antônio Balbinot

Vistos.

Trata-se de novo pedido de bloqueio BACENJUD formulado pela exequente 

objetivando penhora de eventual saldo financeiro das contas da parte 

executada.

Pois bem, havendo pedido de constrição de ativos financeiros do 

executado e estando caracterizada a dívida e a omissão no pagamento 

espontâneo, perfeitamente adequado à pretensão que se ajusta à 

gradação preferencial definida no art. 835, I, do NCPC, razão por que, 

autorizo a penhora/bloqueio de dinheiro e demais aplicações financeiras 

da parte devedora junto aos órgãos bancários, via sistema BACENJUD.

Sendo exitosa a tentativa de constrição, expeça-se mandado de intimação 

do devedor.

Frustrada a tentativa de penhora online, penhore-se o bem indicado às 

f.802.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 30 de novembro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 27880 Nr: 136-31.2007.811.0111

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Matupá/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO SALVADOR DE MATTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR(A) DO MUNICÍPIO 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Belarmina de Souza - 

OAB:2494/O

 Processo nº 2007/114 (Código 27880)

Classe – Assunto: Execução Fiscal

Exequente: Município de Matupá

 Executado: Francisco Salvador de Mattos

Vistos.

Havendo pedido de constrição de ativos financeiros da parte executada e 

estando caracterizada a dívida e a omissão no pagamento espontâneo, 

perfeitamente adequado à pretensão que se ajusta à gradação 

preferencial definida no art. 835, I, do NCPC, razão por que, autorizo a 

penhora/bloqueio de dinheiro e demais aplicações financeiras da parte 

devedora junto aos órgãos bancários, via sistema BACENJUD.

Sendo exitosa a tentativa de constrição, expeça-se mandado de intimação 

do executado.

Frustrada a tentativa de penhora online, intime-se a parte exequente para 

requerer o que entender de direito.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 30 de novembro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 33836 Nr: 1146-08.2010.811.0111

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILSON RIBEIRO DA SILVA, Paulo Cezar 

Arnhold, LUNA & PINHA LTDA, Lourdes Aparecida Pinha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Junior - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Claudio Policarpo - 

OAB:, JOSÉ RIBEIRO JUNIOR - OAB:9410/MT

 Processo nº 1146-08.2010.811.0111 (Código 52004)

Classe – Assunto: Execução Fiscal

Exequente: Fazenda Pública Estadual

Executado: Gilson Ribeiro da Silva e Outros

Vistos.

No caso concreto, a parte exequente exauriu todas as medidas 

necessárias para localização de bens passíveis de penhora, sendo que a 

medida postulada atende os requisitos para deferimento do pedido, haja 

vista o transcurso de quase dois anos desde a última tentativa de 

constrição financeira.

Pois bem, havendo pedido de constrição de ativos financeiros do 

executado e estando caracterizada a dívida e a omissão no pagamento 

espontâneo, perfeitamente adequado à pretensão que se ajusta à 

gradação preferencial definida no art. 835, I, do NCPC, razão por que, 

autorizo a penhora/bloqueio de dinheiro e demais aplicações financeiras 

da parte devedora junto aos órgãos bancários, via sistema BACENJUD.

Sendo exitosa a tentativa de constrição, expeça-se mandado de intimação 

do devedor.

Frustrada a tentativa de penhora online, defiro, desde já, o pedido de 

bloqueio de eventuais veículos em nome do executado, via sistema 

RENAJUD.

Não obstante, acaso também restar frustrada a pesquisa de veículos, 

autorizo e defiro o pedido de pesquisa de bens, via INFOJUD.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 30 de novembro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 52004 Nr: 152-72.2013.811.0111

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO SBARDELOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMÁZ - 

PROCURADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 152-72.2013.811.0111 (Código 52004)

Classe – Assunto: Execução Fiscal

Exequente: Fazenda Pública Estadual

Executado: Antônio Sbardelotto

Vistos.

No caso concreto, a parte exequente exauriu todas as medidas 

necessárias para localização de bens passíveis de penhora, sendo que a 

medida postulada atende os requisitos para deferimento do pedido, haja 

vista o transcurso de quase dois anos desde a última tentativa de 

constrição financeira.

Pois bem, havendo pedido de constrição de ativos financeiros do 

executado e estando caracterizada a dívida e a omissão no pagamento 

espontâneo, perfeitamente adequado à pretensão que se ajusta à 

gradação preferencial definida no art. 835, I, do NCPC, razão por que, 

autorizo a penhora/bloqueio de dinheiro e demais aplicações financeiras 

da parte devedora junto aos órgãos bancários, via sistema BACENJUD.

Sendo exitosa a tentativa de constrição, expeça-se mandado de intimação 

do devedor.

Frustrada a tentativa de penhora online, defiro, desde já, o pedido de 

bloqueio de eventuais veículos em nome do executado, via sistema 

RENAJUD.

Não obstante, acaso também restar frustrada a pesquisa de veículos, 

autorizo e defiro o pedido de pesquisa de bens, via INFOJUD.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 30 de novembro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 27314 Nr: 1826-32.2006.811.0111

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ibama - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais Renováveis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniel Donisete Bassi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Alvellos Fernandes - 

OAB:2448/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiani Rebelatto Rossetti - 

OAB:10431/MT

 Processo nº 1826-32.2006.811.0111 (Código 27314)

Classe – Assunto: Execução Fiscal

Exequente: IBAMA

 Executado: Daniel Donisete Bassi

Vistos.

Após ser regularmente citada/intimada, a parte executada deixou de 

efetuar o pagamento voluntário do débito ou de adotar postura equivalente 
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prevista em lei, resultando no inadimplemento da dívida, razão pela qual a 

parte exequente requereu a penhora online das contas e aplicações 

financeiras em nome do executado Daniel Donisete Bassi, inscrito no CPF 

sob o nº 452.777.100-00, cujo valor do débito atualizado é de 12.634,33 

(doze mil e seiscentos e trinta e quatro reais e trinta e três centavos).

Pois bem, havendo pedido de constrição de ativos financeiros da parte 

executada e estando caracterizada a dívida e a omissão no pagamento 

espontâneo, perfeitamente adequado à pretensão que se ajusta à 

gradação preferencial definida no art. 835, I, do NCPC, razão por que, 

autorizo a penhora/bloqueio de dinheiro e demais aplicações financeiras 

da parte devedora junto aos órgãos bancários, via sistema BACENJUD.

Sendo exitosa a tentativa de constrição, expeça-se mandado de intimação 

do devedor.

Frustrada a tentativa de penhora online, defiro, desde já, o pedido de 

bloqueio de eventuais veículos em nome do executado, via sistema 

RENAJUD.

Restando infrutífera as determinações acima, intime-se a parte exequente 

para dar prosseguimento ao feito.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 30 de novembro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 27381 Nr: 1897-34.2006.811.0111

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ibama - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais Renováveis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valter Miotto Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nádia Calzolari Borges - 

Procuradora Federal do IBAMA - Escritório de repres. MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valdir Miquelin - 

OAB:4613/MT

 Processo nº 1897-34.2006.811.0111 (Código 27381)

Classe – Assunto: Execução Fiscal

Exequente: IBAMA

Executado: Valter Miotto Ferreira

Vistos.

Compulsando os autos verifico que os documentos que acompanham a 

petição de f.167 não correspondem aos autos correlatos.

Intime-se a parte exequente para dar efetividade ao prosseguimento do 

feito e informar se o pedido de parcelamento do executado VALTER 

MIOTTO FERREIRA foi deferido ou requerendo o que entender de direito.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 30 de novembro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 53242 Nr: 1354-84.2013.811.0111

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PATRICIA ZDRADEK PEREIRA DE MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE VANDERLAN GOUVEIA DE 

MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KASSIO ROBERTO PEREIRA - 

OAB:12691/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1354-84.2013.811.0111 (Código 53242)

Classe – Assunto: Inventário

Requerente: Patrícia Zdradek Pereira de Matos

 Requerido: Espólio de Vanderlan Gouveia de Matos

Vistos.

Dê-se vistas dos autos ao Ministério Público, nos termos do artigo 178, II, 

do Código de Processo Civil.

Após, conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 30 de novembro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 34160 Nr: 1470-95.2010.811.0111

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Matupá/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUELI APARECIDA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR(A) DO MUNICÍPIO 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1470-95.2010.811.0111 (Código 34160)

Classe – Assunto: Execução Fiscal

Exequente: Município de Matupá/MT

Executado: Sueli Aparecida de Almeida

Vistos.

Trata-se de Execução Fiscal proposta pelo Município de Matupá-MT em 

face de Sueli Aparecida de Almeida, ambos qualificados nos autos em 

epígrafe.

No decorrer do procedimento a parte exequente noticiou o pagamento 

integral do débito e requereu a extinção do feito (fl.77).

É o relatório. Fundamento e decido.

Nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil 

“extingue-se a execução quando: II – a obrigação for satisfeita (...)”.

Isto posto, JULGO EXTINTA, POR SENTENÇA, A EXECUÇÃO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 924, II, do Código de 

Processo Civil.

Sem custas, a teor do artigo 26 da Lei 6.830/80.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas pertinentes.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 30 de outubro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 54115 Nr: 416-55.2014.811.0111

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PHSDC, JCSES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA DE FREITAS ROSA - 

OAB:9.028-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 416-55.2014.811.0111 (Código 54115)

Classe – Assunto: Alimentos

Requerente: Pedro Henrique Souza da Costa

Requerido: Henrique Silvestre da Costa

Vistos.

Defiro o requerimento retro (fl.78).

Intime-se, pessoalmente, a parte requerente para dar prosseguimento ao 

feito, bem como para comparecer ao escritório da causídica nomeada, sob 

pena de extinção por abandono.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 30 de novembro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 23968 Nr: 975-90.2006.811.0111

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. A. DOS SANTOS BECKER MADEIRAS-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 975-90.2006.811.0111 (Código 23968)

Classe – Assunto: Execução Fiscal

Exequente: União
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Executado: E. A. dos Santos Becker Madeiras Me

Vistos.

Defiro o requerimento formulado pela parte exequente (f.77), pois “a 

jurisprudência do STJ já fixou o entendimento de que "a empresa individual 

é mera ficção jurídica que permite à pessoa natural atuar no mercado com 

vantagens próprias da pessoa jurídica, sem que a titularidade implique 

distinção patrimonial entre o empresário individual e a pessoa natural titular 

da firma individual" (REsp 1.355.000/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta 

Turma, julgado em 20/10/2016, DJe 10/11/2016) e de que "o empresário 

individual responde pelas obrigações adquiridas pela pessoa jurídica, de 

modo que não há distinção entre pessoa física e jurídica, para os fins de 

direito, inclusive no tange ao patrimônio de ambos" (AREsp 508.190, Rel. 

Min. Marco Buzzi, Publicação em 4/5/2017).

No caso dos autos, a empresa E. A. dos Santos Becker Madeiras ME 

constitui uma universalidade de bens de titularidade da empresária 

individual Eva Aparecida dos Santos Becker, consoante comprovante de 

situação cadastral inclusa (f.80).

Nesse contexto, o empresário individual responde pela dívida da firma, 

sem necessidade de instauração do procedimento de desconsideração da 

personalidade jurídica (artigo 50 do Código Civil e artigos 133 e 137, ambos 

do Código de Processo Civil), ante a ausência de separação patrimonial 

que justifique esse rito.

Isto posto, determino a inclusão no polo passivo da demanda, a Sra. Eva 

Aparecida dos Santos Becker.

Cite-se a parte executada, via postal, com observância do endereço 

indicado (f.77-v)

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 30 de novembro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 51935 Nr: 83-40.2013.811.0111

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. A. DOS SANTOS BECKER MADEIRAS-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 83-40.2013.811.0111 (Código 51935)

Classe – Assunto: Execução Fiscal

Exequente: União

Executado: E. A. dos Santos Becker Madeiras Me

Vistos.

Defiro o requerimento formulado pela parte exequente (f.45), pois “a 

jurisprudência do STJ já fixou o entendimento de que "a empresa individual 

é mera ficção jurídica que permite à pessoa natural atuar no mercado com 

vantagens próprias da pessoa jurídica, sem que a titularidade implique 

distinção patrimonial entre o empresário individual e a pessoa natural titular 

da firma individual" (REsp 1.355.000/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta 

Turma, julgado em 20/10/2016, DJe 10/11/2016) e de que "o empresário 

individual responde pelas obrigações adquiridas pela pessoa jurídica, de 

modo que não há distinção entre pessoa física e jurídica, para os fins de 

direito, inclusive no tange ao patrimônio de ambos" (AREsp 508.190, Rel. 

Min. Marco Buzzi, Publicação em 4/5/2017).

No caso dos autos, a empresa E. A. dos Santos Becker Madeiras ME 

constitui uma universalidade de bens de titularidade da empresária 

individual Eva Aparecida dos Santos Becker, consoante comprovante de 

situação cadastral inclusa (f.49).

Nesse contexto, o empresário individual responde pela dívida da firma, 

sem necessidade de instauração do procedimento de desconsideração da 

personalidade jurídica (artigo 50 do Código Civil e artigos 133 e 137, ambos 

do Código de Processo Civil), ante a ausência de separação patrimonial 

que justifique esse rito.

Isto posto, determino a inclusão no polo passivo da demanda, a Sra. Eva 

Aparecida dos Santos Becker.

Cite-se a parte executada, via postal, com observância do endereço 

indicado (f.45-v)

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 30 de novembro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 52001 Nr: 149-20.2013.811.0111

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRACI CARNEIRO DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMÁZ - 

PROCURADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA FERDINANDO VAREA 

- OAB:10641

 Processo nº 149-20.2013.811.0111 (Código 52001)

Classe – Assunto: Execução Fiscal

Executado: Fazenda Pública Estadual

Executada: Iraci Carneiro de Souza

Vistos.

Tendo em vista o teor da certidão inclusa (fl.34) e, considerando que os 

interesses processuais da executada devem ser amplamente garantidos, 

revogo a nomeação da causídica Dra. Luciola Moreschi Passaneli e 

nomeio a Dra. Andreia Ferdinando Varea para patrocinar os interesses da 

executada Iraci Carneiro de Souza, cujos honorários serão 

proporcionalmente arbitrados ao final da demanda.

INTIME-SE a advogada nomeada da presente decisão.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 30 de novembro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 32473 Nr: 1489-38.2009.811.0111

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MATEUS RODRIGUES DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA APARECIDA ZANELLA 

- OAB:OAB/PR 67842

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:14258

 Processo nº 1489-38.2009.811.0111 (Código 32473)

Classe – Assunto: Cumprimento de Sentença

Exequente: Mateus Rodrigues de Freitas

Executado: Banco do Brasil S.A.

Vistos.

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposta por MATEUS RODRIGUES 

DE FREITAS em face do BANCO DO BRASIL S.A, ambos qualificados nos 

autos.

No decorrer do procedimento, a parte executada pagou espontaneamente 

o valor da condenação, de modo que a parte exequente pugnou pelo 

levantamento no numerário depositado.

É o relatório do necessário. Fundamento e decido.

Nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil 

“extingue-se a execução quando: II – a obrigação for satisfeita (...)”.

Isto posto, JULGO EXTINTA, POR SENTENÇA, A EXECUÇÃO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 924, II, do Código de 

Processo Civil.

Autorizo o levantamento do numerário depositado em favor da exequente, 

mediante expedição de alvará judicial eletrônico para transferência de 

valores, com observância dos dados informados.

Transitado em julgado, arquivem-se os autos imediatamente.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 30 de novembro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 33699 Nr: 1010-11.2010.811.0111

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Sebastião Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOARES E SILVA LTDA-ME COMERCIO DE 

EMBALAGENS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KASSIO ROBERTO PEREIRA - 

OAB:12691/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1010-11.2010.811.0111 (Código 33699)

Classe – Assunto: Cumprimento de Sentença

Exequente: Sebastião Ferreira

Executado: Soares e Silva Ltda

Vistos.

Indefiro o requerimento formulado às f.131, visto que a providência 

requerida compete ao próprio exequente diligenciá-la.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 30 de novembro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 30134 Nr: 591-59.2008.811.0111

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Matupá/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivete Aparecida Alves Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIO ALCENO SCHOWANTZ - 

OAB:10695

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRINEU PAIANO FILHO - 

OAB:6097/A

 Processo nº 591-59.2008.811.0111 (Código 30134)

Classe – Assunto: Embargos à Monitória

Embargante: Município de Matupá (MT)

Embargada: Ivete Aparecida Alves Vieira

Vistos.

Intimem-se as partes para se manifestarem sobre a nova proposta de 

honorários periciais, bem como para, querendo, apresentarem quesitos.

Após, conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 30 de novembro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 53698 Nr: 64-97.2014.811.0111

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BCV S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR NEVES DE CARVALHO - 

OAB:14432, KASSIO ROBERTO PEREIRA - OAB:12691/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BREINER RICARDO DINIZ 

RESENDE MACHADO - OAB:84400, Felipe Gazola Vieira Marques - 

OAB:76.696

 Processo nº 64-97.2014.811.0111 (Código 53698)

Classe – Assunto: Execução Fiscal

Exequente: Maria da Cunha

Executado: Banco BCV S.A.

Vistos.

Tendo em vista o teor do acórdão (f.354-v) e o pedido formulado na 

petição de f.359, defiro o levantamento do numerário depositado (f.294), 

mediante expedição de alvará eletrônico para transferência, com 

observância dos dados bancários declinados.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 30 de novembro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 50664 Nr: 539-24.2012.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGIS LUIS MAZZONETTO - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KASSIO ROBERTO PEREIRA - 

OAB:12691/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 539-24.2012.811.0111 (Código 50664)

Classe – Assunto: Execução

 Exequente: Regis Luiz Mazzonetto ME

Executado: Estado de Mato Grosso

Vistos.

Remetam-se os autos ao Departamento Auxiliar da Presidência do Tribunal 

de Justiça para elaborar o cálculo de liquidação do débito (art. 3º, do 

Provimento 11/2017-CM).

Após, expeça-se ofício requisitório de pequeno valor para pagamento do 

valor líquido apurado, no prazo de 60 (sessenta) dias, contados a partir do 

seu recebimento.

Transcorrido o prazo, certifique-se.

Após, conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 30 de novembro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 51197 Nr: 1090-04.2012.811.0111

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAULO LEITE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.994-A/MT, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1090-04.2012.811.0111 (Código 51197)

Classe – Assunto: Execução

 Exequente: HSBC BANK S.A.

Executado: Saulo Leite da Silva

Vistos.

Intime-se a para exequente para indicar o paradeiro dos veículos 

constritos para realizar a penhora e avaliação destes.

Após, conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 30 de novembro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 27431 Nr: 9-30.2006.811.0111

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Albino de Campos Schimitt & Cia Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 9-30.2006.811.0111 (Código 27431)

Classe – Assunto: Execução Fiscal

Exequente: União

 Executado: Albino de Campos Schimitt e Cia Ltda ME

Vistos.

Cite-se e intime-se a parte executada para ciência da penhora e avaliação 

realizadas sobre o imóvel descrito e caracterizado no auto, cientificando, 

inclusive, o cônjuge da parte executada, se casado for.

Oficie-se ao Cartório de Registro de Imóveis de Matupá para registrar a 

respectiva constrição sobre a matrícula do imóvel.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 30 de novembro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 33615 Nr: 926-10.2010.811.0111

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO RENATO COSTA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA PINHEIRO CAVALCANTI 

- PROCURADORA FEDERAL - OAB:SIAPE 1380475

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 926-10.2010.811.0111 (Código 33615)

Classe – Assunto: Execução Fiscal

Exequente: Agência Nacional de Telecomunicações

 Executado: Antônio Renato Costa Gomes

Vistos.

Defiro o requerimento formulado às f.64.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 30 de novembro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 51812 Nr: 1709-31.2012.811.0111

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. K. DIEFENTHALER - ME, Reni Kochenborger 

Diefenthaler

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMÁZ - 

PROCURADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1709-31.2012.811.0111 (Código 51812)

Classe – Assunto: Execução Fiscal

Exequente: Fazenda Pública Estadual

 Executado: R. K. Diefentaler ME e Reni Kochenborger Diefentaler

Vistos.

Intime-se a parte exequente para dar prosseguimento ao feito, requerendo 

o que entender de direito.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 30 de novembro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 53662 Nr: 33-77.2014.811.0111

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D. A. PETINI E CIA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA RITA DA SILVA MARAFON - 

OAB:12.275-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZANDRA SIMONE SOARES 

ALVES - OAB:17646/O

 Processo nº 33-77.2014.811.0111 (Código 53662)

Classe – Assunto: Execução Fiscal

Exequente: Fazenda Pública Estadual

Executado: D. A. Petini e Cia LTda ME

Vistos.

Defiro o requerimento formulado pela causídica às f.26.

Tendo em vista o teor da certidão inclusa (f.27) e diante da inércia da 

advogada Dra. Elizandra, revogo sua nomeação e nomeio em substituição 

o advogado Dr. Ivaine Molina Júnior.

Intime-se o advogado nomeado e a parte executada para comparecer ao 

escritório do profissional.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 30 de novembro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 54385 Nr: 636-53.2014.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA LUCIA SUSSAI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE 

SEGUROS, J. RAMALHO AMAZONIA CORRETORA E ADMINISTRADORA 

DE SEGUROS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME DOUGLAS 

DEBASTIANI GUINDANI - OAB:18.320 MT, ROBSON BAROZZI BRISARD 

GOMES - OAB:13.794 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13245-A, Rodrigo Saldela Bíscaro - 

OAB:11.276/MT

 Processo nº 636-53.2014.811.0111 (Código 54385)

Classe – Assunto: Cumprimento de Sentença

Exequente: Vera Lúcia Sussai

Executado: Sul América Companhia Nacional de Seguros

Vistos.

Intime-se a parte executada VERA LÚCIA SUSSAI, por meio dos seus 

advogados constituídos, para pagar, voluntariamente, o débito de R$ 

2.617,19 (dois mil e seiscentos e dezessete reais e dezenove centavos) 

ao exequente J. Ramalho Corretora e Administradora de Seguros 

(f.486-488), no prazo de quinze dias, sob pena de, quedando-se inerte, 

incidir multa e honorários no percentual de dez por cento sobre o montante 

da condenação (CPC, art. 523, §1º), com ulterior expedição de mandado 

de penhora e de avaliação (§ 3º).

Independente de penhora ou nova intimação, poderá a parte executada 

apresentar impugnação, aduzindo em defesa as matérias delineadas no 

art. 525, §1º, do Código de Processo Civil, o qual, de regra, não obsta o 

prosseguimento da execução com os atos expropriatórios pertinentes, 

salvo, comprovado dano grave de difícil ou incerta reparação ao 

executado, desde que garantindo o juízo (CPC, art. 525, §6º).

Após, conclusos para análise dos pedidos de levantamento do numerário 

depositado, eventual compensação e excesso na execução.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 30 de novembro de 2018.

 Suelen Barizon

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 28685 Nr: 935-74.2007.811.0111

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMEU VENDELINO KAPPES, JOSE ANTONIO 

GRECCHI PIROLLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRINEU PAIANO FILHO - 

OAB:6097/A

 Processo nº 2007/223 (Código 28685)

Classe – Assunto: Execução de Título Extrajudicial

Exequente: Banco do Brasil S.A.

Executados: Romeu Vendelino Kappes e Outro

Vistos.

Defiro o pedido formulado pelo exequente à fl.108.

Deste modo, expeça-se cartas precatórias para Comarca de 

Catanduva/SP e Santa Adélia/SP, com a finalidade de citar/intimar o 

executando José Antonio Grecchi Pirolla, com observância dos endereços 

indicados às fl.108 e 108v.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 30 de novembro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 34886 Nr: 2199-24.2010.811.0111

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: VGLDS, KATICILENE LOUREIRO FRANCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVALDO SOARES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 
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do Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2199-24.2010.811.0111 (Código 34886)

Classe – Assunto: Execução de Alimentos

Exequentes: Vitor Gabriel Loureiro da Silva

Executado: Ivaldo Soares da Silva

Vistos.

Defiro o requerimento ministerial (fl.69)

Deste modo, expeça-se carta precatória para Comarca de Nova 

Andradina/MS, com a finalidade de citar/intimar o executando, com 

observância do endereço indicado à fl.70 (Auto Peças Continental, Av. 

Joaquim de Moura Andrade, Nº 2709, bairro Torre, Município de Nova 

Andradina/MS, telefone: (67) 3441-3890).

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 30 de novembro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 23929 Nr: 884-97.2006.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jaimésio José Rodrigues Kappes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA LERMEN BEDIN - 

OAB:10937/MT, IRINEU ROVEDA JUNIOR - OAB:5688, JEAN CARLOS 

ROVARIS - OAB:12113/O, Ziláudio Luiz Pereira - OAB:4427 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Claudio Policarpo - 

OAB:

 AUTOS Nº 2006/266

CÓDIGO 23929

Vistos.

Observo que após a intimação da parte exequente à fl.117 não foi dada 

providência efetiva ao prosseguimento regular do feito, bem como não 

foram indicados bens passíveis de penhora.

Ressalto que a presente demanda se sustenta há mais 12 (doze) anos e 

que as medidas pleiteadas pela parte, passíveis de deferimento pelo 

Judiciário, foram acolhidas, apesar de não terem sido exitosas.

Nesse diapasão, ressalto que, não pode o Judiciário manter demandas 

infindáveis à conveniência das partes, apenas para que, a cada ano, 

possam elas reiterar pedidos já apreciados cujo resultado tenha sido 

frustrado.

Assim, conforme autorizam os artigos 580 e 581, da CNGC/MT, JULGO 

EXTINTO o presente feito, com fundamento no art. 485, III do Código de 

Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, arquive-se.

P. R. I.

 Cumpra-se.

 Matupá, 30 de novembro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 32657 Nr: 1672-09.2009.811.0111

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVRDO, KIVIA KARINA RAMOS VARANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER RODRIGUES DE OLIVEIRA, 

Roselandia de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAINE MOLINA JUNIOR - 

OAB:21264/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1672-09.2009.811.0111 (Código 32657)

Classe – Assunto: Alimentos

Requerente: Emilly Vitória Ramos de Oliveira

Requerido: Wagner Rodrigues de Oliveira

Vistos.

Tendo em vista a declinação inclusa, nomeio em substituição o advogado 

Dr. Ivaine Molina Júnior, cujos honorários serão proporcionalmente 

arbitrados ao final da demanda.

Intime-se o advogado nomeado da presente decisão.

No mais, cumpra-se integralmente a determinação judicial de f.81.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 30 de novembro de 2018.

 Suelen Barizon

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 53673 Nr: 274-51.2014.811.0111

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CTRB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LIDIO ALVE DOS SANTOS - 

OAB:156.187, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:192.649

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 274-51.2014.811.0111 (Código 53673)

Classe – Assunto: Buscar e Apreensão – Alienação Fiduciária

 Requerente: Banco Bradesco S.A.

Requerida: Carla Thais Rodrigues Bom

Vistos.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária 

proposta pelo Banco Bradesco S.A. em face de Carla Thais Rodrigues 

Bom, ambos qualificados nos autos.

No decorrer do procedimento, em simples petição, a parte requerente 

manifestou não possuir mais interesse no prosseguimento do feito, 

pugnando pela desistência da presente ação (f.71).

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É o relatório. Fundamento e decido.

Tendo em vista que a parte requerente manifestou que não possui 

interesse no feito, resta ao Juízo apenas a homologação de sua 

desistência.

Posto isso, HOMOLOGO o pedido de desistência da ação para que surta 

os seus jurídicos e legais efeitos, consoante inteligência do artigo 200, 

parágrafo único, do CPC, razão por que JULGO EXTINTO o processo sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil.

Condeno a parte requerente em custas processuais.

Revogo eventuais constrições, promovendo-se a exclusão da restrição 

sobre o veículo encontrado em nome da requerida.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 30 de novembro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 34926 Nr: 2239-06.2010.811.0111

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CASA DO ADUBO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARLEY KERKHOFF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO FONTOURA BAGANHA 

- OAB:12644

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2239-06.2010.811.0111 (Código 34926)

Classe – Assunto: Monitória

Exequente: Casa do Adubo Ltda

Executado: Arley Kerkhoff

Vistos.

No caso concreto, a parte exequente exauriu todas as medidas 

necessárias para localização de bens passíveis de penhora, de modo que 

pertinente o pedido de pesquisa de bens em nome da parte executada 

mediante o sistema INFOJUD.

Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica: AGRAVO REGIMENTAL. 

PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO DE EXECUÇÃO. SIGILO FISCAL. 
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EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À RECEITA FEDERAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. 1. O 

STJ firmou entendimento de que a quebra de sigilo fiscal ou bancário do 

executado para que o exequente obtenha informações sobre a existência 

de bens do devedor inadimplente é admitida somente após terem sido 

esgotadas as tentativas de obtenção dos dados na via extrajudicial. 2. 

Agravo regimental provido. (AgRg no REsp 1135568 / PE - AGRAVO 

REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 2009/0070047-6 - Ministro JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA (1123) - DJe 28/05/2010)

Isto posto, em consonância com a jurisprudência, DEFIRO O PEDIDO 

formulado pela parte exequente e AUTORIZO a pesquisa de bens do 

executado via sistema INFOJUD.

Com a juntada dos documentos, INTIME-SE a parte exequente para se 

manifestar e requerer o que entender de direito.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 30 de novembro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 33862 Nr: 1172-06.2010.811.0111

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCIANE BATISTA DE ASSIS, FRANCIANE 

BATISTA DE ASSIS MADEIRAS - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Junior - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 1172-06.2010.811.0111

CÓDIGO 33862

Vistos.

Observo que após a intimação da parte exequente à fl.63 não foi dada 

providência efetiva ao prosseguimento regular do feito, bem como não 

foram indicados bens passíveis de penhora.

Ressalto que a presente demanda se sustenta há mais 08 (oito) anos e 

que as medidas pleiteadas pela parte, passíveis de deferimento pelo 

Judiciário, foram acolhidas, apesar de não terem sido exitosas.

Nesse diapasão, ressalto que, não pode o Judiciário manter demandas 

infindáveis à conveniência das partes, apenas para que, a cada ano, 

possam elas reiterar pedidos já apreciados cujo resultado tenha sido 

frustrado.

Assim, conforme autorizam os artigos 580 e 581, da CNGC/MT, JULGO 

EXTINTO o presente feito, com fundamento no art. 485, III do Código de 

Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, arquive-se.

P. R. I.

 Cumpra-se.

 Matupá, 30 de novembro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 50812 Nr: 698-64.2012.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO ALVES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA FERDINANDO VAREA - 

OAB:10641, MARCUS AUGUSTO GIRALDI MACEDO - OAB:13.563

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEBER KOCHHANN - 

OAB:7678/O

 Processo nº 698-64.2012.811.0111 (Código 50812)

Classe – Assunto: Cobrança

Requerente: Geraldo Alves Ferreira

 Requerido: Município de Matupá (MT)

Vistos.

Intimem-se as partes sobre o retorno dos autos da Segunda Instância.

Inexistindo pleito executório, arquivem-se os autos imediatamente.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 30 de novembro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 55182 Nr: 1300-84.2014.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jairo Ceron Bertinetti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOEL TEIXEIRA COUTINHO, FABIANE BUENO, 

GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR NEVES DE CARVALHO - 

OAB:14432, KASSIO ROBERTO PEREIRA - OAB:12691/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Alvim da Fonseca 

- OAB:7010, Eduardo Luiz Brock - OAB:91.311/SP, Fábio Rivelli - 

OAB:297.608/SP, PAULO CELERINO ALVIM DA FONSECA - 

OAB:10629/MT

 Processo nº 13000-84.2014.811.0111 (Código 55182)

Classe – Assunto: Cumprimento de Sentença

Exequente: Lee, Brock e Camargo Advogados

Executado: Jairo Ceron Bertinetti

Vistos.

Intime-se a parte executada, por meio dos seus advogados constituídos, 

para pagar, voluntariamente, o débito, no prazo de quinze dias, sob pena 

de, quedando-se inerte, incidir multa e honorários no percentual de dez 

por cento sobre o montante da condenação (CPC, art. 523, §1º), com 

ulterior expedição de mandado de penhora e de avaliação (§ 3º).

Independente de penhora ou nova intimação, poderá a parte executada 

apresentar impugnação, aduzindo em defesa as matérias delineadas no 

art. 525, §1º, do Código de Processo Civil, o qual, de regra, não obsta o 

prosseguimento da execução com os atos expropriatórios pertinentes, 

salvo, comprovado dano grave de difícil ou incerta reparação ao 

executado, desde que garantindo o juízo (CPC, art. 525, §6º).

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 30 de novembro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 52648 Nr: 792-75.2013.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE BENEDITO MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D F GAMA TURISMO ME, COMPANHIA MUTUAL 

DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDIR DA ROLD - 

OAB:7184-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRINEU PAIANO FILHO - 

OAB:6097/A, JOSE FRANCISCO PASCOALÃO - OAB:16500-B/MT, 

PEDRO ROBERTO ROMÃO - OAB:209551/SP, TIAGO HENRIQUE 

PEREIRA SOUSA - OAB:20338/O

 Processo nº 792-75.2013.811.0111 (Código 52648)

Classe – Assunto: Cumprimento de Sentença

Exequente: Companhia Mutual Seguros

Executado: José Benedito Moreira

Vistos.

Intime-se a parte executada, por meio dos seus advogados constituídos, 

para pagar, voluntariamente, o débito, no prazo de quinze dias, sob pena 

de, quedando-se inerte, incidir multa e honorários no percentual de dez 

por cento sobre o montante da condenação (CPC, art. 523, §1º), com 

ulterior expedição de mandado de penhora e de avaliação (§ 3º).

Independente de penhora ou nova intimação, poderá a parte executada 

apresentar impugnação, aduzindo em defesa as matérias delineadas no 

art. 525, §1º, do Código de Processo Civil, o qual, de regra, não obsta o 

prosseguimento da execução com os atos expropriatórios pertinentes, 

salvo, comprovado dano grave de difícil ou incerta reparação ao 

executado, desde que garantindo o juízo (CPC, art. 525, §6º).

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 30 de novembro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 36398 Nr: 1239-34.2011.811.0111

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Reis Comércio de Alimentos Ltda - ME, Jair 

Reis, IVONE FLORENTINA REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.994-A/MT, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758, RAFAEL WASNIESKI - OAB:15469-A, RICARDO ROBERTO 

DALMAGRO - OAB:12205-A

 Processo nº 1239-34.2011.811.0111 (Código 36398)

Classe – Assunto: Cumprimento de Sentença

Exequente: HSBC BANK S.A.

Executado: Reis Comércio de Alimentos Ltda ME e Outros

Vistos.

Trata-se de pedido formulado pela parte exequente, objetivando a 

constrição/bloqueio de veículos, via Renajud, em nome do executado, eis 

que restaram infrutíferas as tentativas já realizadas para localizar bens 

passíveis de penhora suficientes à satisfação do crédito.

Neste diapasão, reputo viável o deferimento do pedido, pois consoante a 

jurisprudência hodierna "(...) ii) o sistema RENAJUD é ferramenta idônea 

para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos 

executados e iii) a utilização do sistema informatizado permite a maior 

celeridade do processo (prática de atos com menor dispêndio de tempo e 

de recursos) e contribui para a efetividade da tutela jurisdicional, é lícito ao 

exequente requerer ao Juízo que promova a consulta via RENAJUD a 

respeito da possível existência de veículos em nome do executado, 

independentemente do exaurimento de vias extrajudiciais". (REsp 

1347222/RS RECURSO ESPECIAL 2011/0249493-7 - Ministro RICARDO 

VILLAS BÔAS CUEVA (1147) - DJe 02/09/2015).

Isto posto, DEFIRO o requerimento formulado pela parte exequente e 

determino a constrição dos veículos encontrados em nome da parte 

executada, via Renajud.

Com o resultado, se frutífero, intime-se a parte executada. Ao contrário, 

se inexitoso, intime-se a parte exequente para dar prosseguimento efetivo 

aos autos.

 Matupá (MT), 30 de novembro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 51596 Nr: 1492-85.2012.811.0111

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VOLNEI CELUPPI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMÁZ - 

PROCURADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1492-85.2012.811.0111 (Código 51596)

Classe – Assunto: Execução Fiscal

Exequente: Fazenda Pública Estadual

Executado: Volnei Celuppi

Vistos.

A celeuma jurídica acerca do pagamento das despesas com deslocamento 

dos oficiais de justiça, na atual conjuntura, ainda permanece incerta.

Nos termos da decisão proferida pelo Tribunal do Pleno do nosso Sodalício 

Estadual nos autos n. 1000783-02.2017.811.0000 “as diligências 

promovidas por Oficial de Justiça são despesas, portanto deve a Fazenda 

Pública adiantá-las, pois é usuária dos serviços do Poder Judiciário, 

arcando com seu pagamento”.

Entrementes, tal posicionamento foi suspenso ante a superveniência da 

decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos de 

Suspensão de Segurança nº 2.899 – MT (2017/0159664-5), concernente 

à suspensão da medida liminar supramencionada que garantia o depósito 

prévio das diligências para os oficiais de justiça para cumprimento dos 

mandados em ações ajuizadas pela Fazenda Pública.

Isto posto, a Fazenda Pública está isenta ao pagamento da diligência de 

deslocamento dos oficiais de justiça para cumprimento dos mandados em 

ações em que é parte até ulterior deliberação.

Assim, delibero pelo prosseguimento regular do feito, independentemente 

do recolhimento da diligência.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 30 de novembro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 31508 Nr: 528-97.2009.811.0111

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rogério Leandro Gewinski

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudia Elisiane da Rosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA DE FREITAS ROSA - 

OAB:9.028-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KASSIO ROBERTO PEREIRA - 

OAB:12691/B

 Processo nº 528-97.2009.811.0111 (Código 31508)

Classe – Assunto: Execução de Título Judicial

Exequente: Rogério Leandro Gewinski

Executada: Claudia Elisiane da Rosa

Vistos.

Trata-se de Execução de Título Judicial proposta por ROGÉRIO LEANDRO 

GEWINSKI em face de CLAUDIA ELISIANE DA ROSA, ambos qualificados 

nos autos.

Os autos tramitam há quase 09 anos sem providência efetiva, eis que o 

exequente permaneceu inerte, sem dar prosseguimento ao feito desde 

2015.

Verifica-se, portanto, que, no decorrer do procedimento, deixou a parte 

exequente de promover atos e diligências que lhe competiam, ocasionando 

assim, o abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias.

Isso não impede, contudo, que a parte exequente, na forma adequada e 

com a devida responsabilidade, adentre com novo pedido para ver 

satisfeita sua pretensão.

Isto posto, JULGO EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, nos termos 

do artigo 485, III, do Código de Processo Civil/2015.

Condeno a parte exequente ao pagamento das custas judiciais.

Transitada em julgado, arquive-se com as devidas baixas e anotações.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 30 de novembro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 50696 Nr: 576-51.2012.811.0111

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DIVINA BOHRER YOUNES, FAISAL 

IBRAHIM ABDULRAHMAN YOUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.994-A/MT, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIO ALCENO SCHOWANTZ - 

OAB:10695

 JULGO EXTINTO POR SENTENÇA O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, III, “b”, do Código de Processo Civil. 

Revogo eventuais constrições sobre bens móveis e imóveis, se 

houver.Condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais, 

nos termos do referido acordo.Prossegue o feito em relação ao causídico 

Dr. Elío Schowantz, o qual promove cumprimento de sentença em relação 

aos honorários sucumbenciais definidos em sentença.Intime-se a parte 

executada, por meio dos seus advogados constituídos, para pagar, 

voluntariamente, o débito, no prazo de quinze dias, sob pena de, 

quedando-se inerte, incidir multa e honorários no percentual de dez por 

cento sobre o montante da condenação (CPC, art. 523, §1º), com ulterior 

expedição de mandado de penhora e de avaliação (§ 3º).Independente de 

penhora ou nova intimação, poderá a parte executada apresentar 
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impugnação, aduzindo em defesa as matérias delineadas no art. 525, §1º, 

do Código de Processo Civil, o qual, de regra, não obsta o prosseguimento 

da execução com os atos expropriatórios pertinentes, salvo, comprovado 

dano grave de difícil ou incerta reparação ao executado, desde que 

garantindo o juízo (CPC, art. 525, §6º).CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.Matupá (MT), 30 de novembro de 2018.Suelen BarizonJuíza de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 34874 Nr: 2187-10.2010.811.0111

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luciana Camara de Araújo Sardi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuária do Cachimbo S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA DE FREITAS ROSA - 

OAB:9.028-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ RENATO RAGAZZO 

MACHADO GOMES - OAB:29.517/SP

 Processo nº 2187-10.2010.811.0111 (Código 37874)

Classe – Assunto: Cumprimento de Sentença

Requerente: Luciana Câmara de Araújo Sardi

 Requerido: Agropecuária do Cachimbo S.A.

Vistos.

Expeça-se mandado ao Cartório de 1º Ofício de Matupá para registrar a 

propriedade do imóvel usucapido em nome da requerente LUCIANA 

CÂMARA DE ARAÚJO SARDI.

Em seguida, arquivem-se os autos imediatamente.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 30 de novembro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

Comarca de Nobres

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 44960 Nr: 922-80.2014.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Moacir Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Brasil Telecom S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vânia dos Santos - OAB:11.332

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner B. Mascarenhas 

Barbosa - OAB:13.245-A

 Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do Código do Processo 

Civil, confirmo a liminar concedida e Jugo parcialmente procedente os 

pedidos para condenar o requerido:a) Ressarcimento por perdas e danos 

em razão da impossibilidade de restabelecimento dos serviços de internet, 

no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com incidência de juros de mora 

de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC a contar desta sentença; b) 

Condenar a requerida ao pagamento em favor da parte autora de 

indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 

com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação e 

correção monetária a partir da sentença (Súmula 362 do STJ).b) Condenar 

a requerida ao pagamento em favor da parte autora de astreintes no valor 

de R$7.000,00 (sete mil reais), com incidência de juros de mora de 1% ao 

mês e correção monetária pelo INPC a contar da decisão que deferiu a 

medida liminar.Condeno a requerida ao pagamento das custas e dos 

honorários advocatícios, no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor 

da condenação (art. 85, § 2º, do CPC).Sobrevindo recurso de apelação, 

intime-se a parte contraria para apresentação de contrarrazões e, após, 

com ou sem resposta remetam-se os autos à instância superior 

independente de nova conclusão.P.R.I. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Certificado o trânsito em julgado e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Após o 

trânsito em julgado em sendo requerido o cumprimento de sentença, 

proceda com a alteração do tipo de ação no sistema Apolo e encaminhem 

os autos conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 65491 Nr: 2069-39.2017.811.0030

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: OMPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LHdSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor de Justiça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO OTONIEL DE MATOS - 

OAB:2825/O

 DECISÃO

Vistos etc.

 Defiro o pedido de substituição das testemunhas da defesa, conforme 

requerido à ref. 182.

Junte os antecedentes atualizados do pronunciado, bem como expeça-se 

certidão circunstanciada.

Proceda-se à intimação pessoal dos jurados, das testemunhas de 

acusação e de defesa, expedindo-se cartas precatórias, se necessário, 

para que compareçam à sessão extraordinária de julgamento pelo Tribunal 

do Júri designada para a data de 06/12/2018, às 09h00mim.

Requisite-se o réu Luiz Henrique da Silva Cunha, bem como proceda com 

o necessário para o recambiamento do pronunciado.

 Expeçam-se os ofícios necessários à requisição de reforço policial de 

modo a garantir a segurança no dia do julgamento, cumprindo-se as 

exigências da CNGC.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 62455 Nr: 698-40.2017.811.0030

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mario da Silva Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor de Justiça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONAS MENDES BARRAVIEIRA 

- OAB:13116, Moacir Ribeiro - OAB:3562B - MT, Vânia dos Santos - 

OAB:11.332

 Pelo exposto, julgo procedente a denúncia, para PRONUNCIAR o acusado, 

Mario da Silva Neto, qualificado nos autos, como incurso nas penas do art. 

121, § 2º, incisos I, do Código Penal (duas vezes), e artigo 121, § 2°, 

inciso I, c/c artigo 14, inciso II, do mesmo diploma legal, determinando, via 

de consequência, que seja submetido a julgamento pelo Egrégio Tribunal 

Popular do Júri desta Comarca.Intimem-se o réu, MPE e a 

Defesa.Ocorrendo a preclusão pro judicato, vistas ao representante do 

Ministério Público e a Defesa para os fins do disposto no art. 422 do 

Código de Processo Penal, no prazo de 05 dias cada.Certifique-se sobre o 

Laudo de Exame de Corpo de Delito complementar na vítima Joilson, em 

não havendo no processo, oficie-se à autoridade policial que providencie 

no prazo de 30 (trinta) dias. Após voltem-me imediatamente 

conclusos.P.R.I.C.Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 17860 Nr: 573-53.2009.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espolio de Hermes David - Representado por Maura 

Ferreira da Silva David

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Faissal Jorge Calil

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daiane Sabbag David - 

OAB:10570, Farouk Naufal - OAB:2371

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amanda Gabriela Gehlen - 

OAB:19.506-MT, Antonio Luiz Ferreira da Silva - OAB:6565, Leandro 

Alves de Oliveira Junior - OAB:6949/MT, Luis Carlos de Carvalho 

Dores - OAB:12724

 SENTENÇA

Vistos etc.

 Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Decido.
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 Inicialmente, verifico que os embargos foram interpostos tempestivamente 

e na forma legal, de modo que devem ser conhecidos.

 Analisando os autos, verifico que o embargante fundamenta seus 

embargos declaratórios com matéria que, na verdade, deveria ser alegada 

em via recursal adequada, pois, o que se vê, é sua irresignação em 

relação a decisão que rejeitou a alegação de incompetência do juízo, 

assim sendo não se caracterizou a omissão, contradição ou obscuridade 

na decisão, tendo obviamente a embargante, a pretensão de reformular a 

substância do julgado, portanto entendo carecer de enquadramento com a 

jurisprudência dominante.

Quanto aos efeitos infringentes, a jurisprudência pátria é pacífica nesse 

sentido: "O efeito modificativo dos embargos de declaração tem vez 

quando houver defeito material que, após sanado, obrigue a alteração do 

resultado do julgamento" (STJ-Corte Especial ED em AI 

305.080-MG-AgRg-EDcl, rel. min. Menezes Direito, j. 19/2/03, DJU 19/5/03, 

p. 108).

Desse modo, entendo que estes embargos, embora rotulado como 

“declaratórios”, tem por objetivo a condução de um novo julgamento, com 

reapreciação daquilo que ficou decidido, hipótese essa refutada pela 

jurisprudência.

Ante o exposto, ausente os requisitos previstos no artigo 1.022 do Código 

de Processo Civil, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, porém 

NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo a decisão anterior por seus próprios 

fundamentos fáticos e jurídicos.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 47234 Nr: 2095-42.2014.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aurelina Teodora da Costa Miranda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MT Cred Asessoria de Crédito e Cobranças 

Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jane Rodrigues Barros - 

OAB:13028

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMILSON VASCONCELOS DE 

MORAES - OAB:8548/O, LUCIANE ROSA DE SOUZA - OAB:15779

 Nos termos da Portaria nº 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os 

autos para intimar a parte apelada Aurelina Teodora da Costa Miranda 

para, no prazo legal (art. 1.010, §1º, do CPC), apresentar suas 

contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 42485 Nr: 260-53.2013.811.0030

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Araújo, Marlisi da Silva Campos 

Cardoso, Edineia Oliveira dos Anjos Valandro, Gladinir Marie Valandro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Betânia Patricia Salles - 

OAB:10.265 - MT, Jair Fernandes da Silva Júnior - OAB:10.259

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Rennó Lima 

Guimarães de Andrade - OAB:78069-MG, Breiner Ricardo Diniz 

Resende Machado - OAB:84400-MG

 Nos termos da legislação vigente e da CNGC, art. 971, intimo Vossa 

Senhoria para que, no prazo de 05 (cinco) dias, consoante Art. 7º, do 

Provimento 12/2017-CGJ, recolha as custas judiciais pendentes (arts. 574 

e 575 da CNGC), no valor de R$ 2.811,16 (dois mil, oitocentos e onze reais 

e dezesseis centavos)

Intimo, ainda, que certificado o decurso de prazo sem o respectivo 

pagamento, será expedida certidão para fins de PROTESTOS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 153 Nr: 19-51.1991.811.0030

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aczibe Norberto de Oliveira, José Norberto de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edilberto Pinto, Edna Maria da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Norberto de Oliveira - 

OAB:161722/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e da CNGC, art. 971, intimo Vossa 

Senhoria para que, no prazo de 05 (cinco) dias, consoante Art. 7º, do 

Provimento 12/2017-CGJ, recolha as custas judiciais pendentes (arts. 574 

e 575 da CNGC), no valor de R$ 228,64 (duzentos e vinte e oito reais e 

sessenta e quatro centavos).

 Intimo, ainda, que certificado o decurso de prazo sem o respectivo 

pagamento, será expedida certidão para fins de PROTESTOS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 43262 Nr: 1279-94.2013.811.0030

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Isac Zeferino da Cruz, Caio Manoel da Cruz, Maria 

Domercê da Cunha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Graciana dos Reis Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emerson Flavio de Andrade - 

OAB:6730

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Moacir Ribeiro - OAB:3562B - 

MT, Vânia dos Santos - OAB:11.332

 Nos termos da legislação vigente e da CNGC, art. 971, intimo Vossa 

Senhoria para que, no prazo de 05 (cinco) dias, consoante Art. 7º, do 

Provimento 12/2017-CGJ, recolha as custas judiciais pendentes (arts. 574 

e 575 da CNGC), no valor de R$ 553,49 (quinhentos e cinquenta e três 

reais e cinquenta e nove centavos).

 Intimo, ainda, que certificado o decurso de prazo sem o respectivo 

pagamento, será expedida certidão para fins de PROTESTOS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 69100 Nr: 449-55.2018.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nazaré de Fátima Semeler

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana de Jesus Ribeiro 

Pinho - OAB:7.973-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria nº 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono o 

processo para que seja intimada a parte requerente para, no prazo de 5 

(cinco) dias, dar prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72684 Nr: 1905-40.2018.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Epaminondas Joaquim Falcão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana de Jesus Ribeiro 

Pinho - OAB:7.973-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria nº 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono o 

processo para que a parte requerente seja intimada para, no prazo legal, 

apresentar impugnação à contestação (Ref. 26).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60784 Nr: 4150-92.2016.811.0030

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: GGdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SynaraVieira Gusmão - 

OAB:11175

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Débora Alessandra Ferreira 

- OAB:18996/O

 Nos termos da Portaria nº 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono o 

processo para que a parte requerente seja intimada para, no prazo legal, 
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apresentar impugnação à contestação (Ref. 106/108).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 49549 Nr: 801-18.2015.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luzilene Soares de Moraes Nunes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria nº 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono o 

processo para que a parte exequente seja intimada para, no prazo de 5 

(cinco) dias , indicar o endereço para citação/intimação da parte 

executada, bem como efetuar o pagamento da diligência do oficial de 

justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51984 Nr: 1874-25.2015.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juracy Jorgina de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vânia dos Santos - OAB:11.332

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria nº 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os 

autos para intimar as partes para, no prazo de 5 (cinco) dias, requererem 

o que for de direito, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74449 Nr: 2671-93.2018.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Noelia Real de Brito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Stephanie Gabriela Real da 

Silva - OAB:23960/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria nº 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono o 

processo para que seja a parte requerente intimada para, no prazo legal, 

apresentar impugnação à contestação (Ref. 18).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52026 Nr: 1890-76.2015.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carmem Rosa de Oliveira Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanessa de Holanda Tanigut - 

OAB:10964

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria nº 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os 

autos para intimar as partes para, no prazo de 5 (cinco) dias, requererem 

o que for de direito, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 42788 Nr: 682-28.2013.811.0030

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Graciana dos Reis Carvalho, Livercina dos Reis e 

Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Isac Zeferino da Cruz, Caio Manoel da Cruz, 

Maria Domercê da Cunha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ary Antônio Ferreira de Pinho - 

OAB:9178-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Emerson Flavio de Andrade 

- OAB:6730

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte requerida para manifestar acerca do laudo 

pericial juntado às fls. 121/129, requerendo o que entender de direito, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40109 Nr: 1816-61.2011.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A -Agência 2342-6 - Nobres/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Esteves José dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte autora para proceder com a retirada 

destes, conforme determinado na r. sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60526 Nr: 4022-72.2016.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Dolvino Alves Pereira, Maria do Carmo 

Aparecida, Liziane Aparecida Viana Langer

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte autora para efetuar o pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça, no valor de R$ 890,60 (oitocentos e 

noventa reais e sessenta centavos), a ser realizado conforme determina o 

Provimento n. 7/2017-CGJ, juntando aos autos comprovante, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 74712 Nr: 2848-57.2018.811.0030

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Flavio Carlos da Silva Correia, Onivaldo José 

de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotoria de Justiça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Antonio Mendes da 

Silva - OAB:12433/MT

 DECISÃO

Vistos etc.

Observa-se que o(s) acusado(s) reserva(m)-se no direito de 

exercer(erem) a sua defesa na ocasião das alegações finais.

 Outrossim, por verificar que não estão presentes circunstâncias que 

ensejam a absolvição sumária do(s) acusado(s) nos termos do art. 415 e 

incisos do Código de Processo Penal. Inexistindo outras questões de 

ordem material ou processual que possa impedir o processamento do 

feito, recebo a denúncia e determino o prosseguimento do feito com a 

devida instrução processual.

Dessa forma, designo o dia 12/02/2019, às 13h30mim, para realização da 

audiência de instrução e julgamento.

Intime(m)-se o(s) acusado(s) e as testemunhas porventura arroladas. 

Caso as testemunhas residam em comarca diversa, expeça-se carta 

precatória para a oitiva e interrogatório, intimando-se a defesa da 

expedição (Súmula 273 - STJ - Intimada à defesa da expedição da carta 

precatória, torna-se desnecessária intimação da data da audiência no 

juízo deprecado.).

Em havendo servidor(es) público(s) no rol de testemunhas, intime(m)-se 

a(s) testemunha(s), requisitando-a(s) ao seu chefe de repartição (CPP, 
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art. 221, § 3º).

Requisite(m)-se o(s) réu(s)/testemunha(s), vítima(s), caso esteja(m) preso 

(s).

 Ciência ao Ministério Público e a defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010054-64.2010.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE OLIVEIRA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO COELHO RIBEIRO OAB - MT16215/O-O (ADVOGADO(A))

KARINE GOMES RIBEIRO OAB - MT0007263A-O (ADVOGADO(A))

BRUNO OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0009237A (ADVOGADO(A))

TIAGO DE OLIVEIRA TAVEIRA OAB - MT17899/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIA DE OLIVEIRA LOPES (REQUERIDO)

 

DESPACHO Vistos etc. Inicialmente verifico que a executada não foi 

intimada da penhora, assim, intime(m)-se o(s) executado(s) para que, 

querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, ofereçam embargos. Decorrido o 

prazo para apresentação de embargos, não havendo manifestação da 

executada, desde já, defiro o pedido de expedição de alvará, 

atentando-se a secretaria do juízo quanto a legitimidade do patrono do 

exequente, bem como da existência de poderes para o levantamento de 

valores. Expedido o alvará judicial, intime-se o exequente para que 

requeira o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de arquivamento dos autos. Intimem-se, cumpra-se, expedindo o 

necessário.

Intimação Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000277-96.2018.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAIANA ORSI OAB - MT25337/O (ADVOGADO(A))

VINICIUS PEREIRA MULLER OAB - MT0018308A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DELCELIA MARQUES DE ALMEIDA PACHECO MACEDO (REQUERIDO)

 

SENTENÇA Vistos etc. Trata-se de homologação de acordo extrajudicial. 

Recebo o pedido inicial, eis que preenche os requisitos legais. 

HOMOLOGO a transação entabulada entre as partes para que surtam os 

efeitos legais, razão pela qual julgo o processo extinto, na forma do art. 

487, III, b, do CPC. Sem custas e taxa judiciária, eis que concedo as partes 

a gratuidade da justiça. Certifique-se o trânsito em julgado, o qual se opera 

desde logo pela falta de interesse recursal. P.R.I. e após o cumprimento de 

todas as determinações, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. SABRINA ANDRADE GALDINO RODRIGUES Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000279-66.2018.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAIANA ORSI OAB - MT25337/O (ADVOGADO(A))

VINICIUS PEREIRA MULLER OAB - MT0018308A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALVINO SABORE FRANCA (REQUERIDO)

 

SENTENÇA Vistos etc. Trata-se de homologação de acordo extrajudicial. 

Recebo o pedido inicial, eis que preenche os requisitos legais. 

HOMOLOGO a transação entabulada entre as partes para que surtam os 

efeitos legais, razão pela qual julgo o processo extinto, na forma do art. 

487, III, b, do CPC. Sem custas e taxa judiciária, eis que concedo as partes 

a gratuidade da justiça. Certifique-se o trânsito em julgado, o qual se opera 

desde logo pela falta de interesse recursal. P.R.I. e após o cumprimento de 

todas as determinações, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. SABRINA ANDRADE GALDINO RODRIGUES Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000283-06.2018.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS PEREIRA MULLER OAB - MT0018308A (ADVOGADO(A))

TAIANA ORSI OAB - MT25337/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS SANDRO SANTANA DE LIMA (REQUERIDO)

 

SENTENÇA Vistos etc. Trata-se de homologação de acordo extrajudicial. 

Recebo o pedido inicial, eis que preenche os requisitos legais. 

HOMOLOGO a transação entabulada entre as partes para que surtam os 

efeitos legais, razão pela qual julgo o processo extinto, na forma do art. 

487, III, b, do CPC. Sem custas e taxa judiciária, eis que concedo as partes 

a gratuidade da justiça. Certifique-se o trânsito em julgado, o qual se opera 

desde logo pela falta de interesse recursal. P.R.I. e após o cumprimento de 

todas as determinações, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. SABRINA ANDRADE GALDINO RODRIGUES Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000284-88.2018.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAIANA ORSI OAB - MT25337/O (ADVOGADO(A))

VINICIUS PEREIRA MULLER OAB - MT0018308A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO ERICO XAVIER (REQUERIDO)

 

SENTENÇA Vistos etc. Trata-se de homologação de acordo extrajudicial. 

Recebo o pedido inicial, eis que preenche os requisitos legais. 

HOMOLOGO a transação entabulada entre as partes para que surtam os 

efeitos legais, razão pela qual julgo o processo extinto, na forma do art. 

487, III, b, do CPC. Sem custas e taxa judiciária, eis que concedo as partes 

a gratuidade da justiça. Certifique-se o trânsito em julgado, o qual se opera 

desde logo pela falta de interesse recursal. P.R.I. e após o cumprimento de 

todas as determinações, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. SABRINA ANDRADE GALDINO RODRIGUES Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000296-05.2018.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAIANA ORSI OAB - MT25337/O (ADVOGADO(A))

VINICIUS PEREIRA MULLER OAB - MT0018308A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL TAVARES JUNIOR (REQUERIDO)

 

SENTENÇA Vistos etc. Trata-se de homologação de acordo extrajudicial. 

Recebo o pedido inicial, eis que preenche os requisitos legais. 

HOMOLOGO a transação entabulada entre as partes para que surtam os 

efeitos legais, razão pela qual julgo o processo extinto, na forma do art. 

487, III, b, do CPC. Sem custas e taxa judiciária, eis que concedo as partes 

a gratuidade da justiça. Certifique-se o trânsito em julgado, o qual se opera 

desde logo pela falta de interesse recursal. P.R.I. e após o cumprimento de 

todas as determinações, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. SABRINA ANDRADE GALDINO RODRIGUES Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000290-95.2018.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:
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SICREDI CENTRO NORTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS PEREIRA MULLER OAB - MT0018308A (ADVOGADO(A))

TAIANA ORSI OAB - MT25337/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DUIRCO RIBEIRO SAMPAIO (REQUERIDO)

 

SENTENÇA Vistos etc. Trata-se de homologação de acordo extrajudicial. 

Recebo o pedido inicial, eis que preenche os requisitos legais. 

HOMOLOGO a transação entabulada entre as partes para que surtam os 

efeitos legais, razão pela qual julgo o processo extinto, na forma do art. 

487, III, b, do CPC. Sem custas e taxa judiciária, eis que concedo as partes 

a gratuidade da justiça. Certifique-se o trânsito em julgado, o qual se opera 

desde logo pela falta de interesse recursal. P.R.I. e após o cumprimento de 

todas as determinações, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. SABRINA ANDRADE GALDINO RODRIGUES Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000288-28.2018.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAIANA ORSI OAB - MT25337/O (ADVOGADO(A))

VINICIUS PEREIRA MULLER OAB - MT0018308A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO MACHADO BARROS (REQUERIDO)

 

SENTENÇA Vistos etc. Trata-se de homologação de acordo extrajudicial. 

Recebo o pedido inicial, eis que preenche os requisitos legais. 

HOMOLOGO a transação entabulada entre as partes para que surtam os 

efeitos legais, razão pela qual julgo o processo extinto, na forma do art. 

487, III, b, do CPC. Sem custas e taxa judiciária, eis que concedo as partes 

a gratuidade da justiça. Certifique-se o trânsito em julgado, o qual se opera 

desde logo pela falta de interesse recursal. P.R.I. e após o cumprimento de 

todas as determinações, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. SABRINA ANDRADE GALDINO RODRIGUES Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000286-58.2018.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAIANA ORSI OAB - MT25337/O (ADVOGADO(A))

VINICIUS PEREIRA MULLER OAB - MT0018308A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAISA DE ANACLETO E LOPES (REQUERIDO)

 

SENTENÇA Vistos etc. Trata-se de homologação de acordo extrajudicial. 

Recebo o pedido inicial, eis que preenche os requisitos legais. 

HOMOLOGO a transação entabulada entre as partes para que surtam os 

efeitos legais, razão pela qual julgo o processo extinto, na forma do art. 

487, III, b, do CPC. Sem custas e taxa judiciária, eis que concedo as partes 

a gratuidade da justiça. Certifique-se o trânsito em julgado, o qual se opera 

desde logo pela falta de interesse recursal. P.R.I. e após o cumprimento de 

todas as determinações, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. SABRINA ANDRADE GALDINO RODRIGUES Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000294-35.2018.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAIANA ORSI OAB - MT25337/O (ADVOGADO(A))

VINICIUS PEREIRA MULLER OAB - MT0018308A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WENNIA KELLY DE OLIVEIRA VIEIRA (REQUERIDO)

RORIVALDO RODRIGUES DE ARAUJO (REQUERIDO)

 

SENTENÇA Vistos etc. Trata-se de homologação de acordo extrajudicial. 

Recebo o pedido inicial, eis que preenche os requisitos legais. 

HOMOLOGO a transação entabulada entre as partes para que surtam os 

efeitos legais, razão pela qual julgo o processo extinto, na forma do art. 

487, III, b, do CPC. Sem custas e taxa judiciária, eis que concedo as partes 

a gratuidade da justiça. Certifique-se o trânsito em julgado, o qual se opera 

desde logo pela falta de interesse recursal. P.R.I. e após o cumprimento de 

todas as determinações, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. SABRINA ANDRADE GALDINO RODRIGUES Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000295-20.2018.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS PEREIRA MULLER OAB - MT0018308A (ADVOGADO(A))

TAIANA ORSI OAB - MT25337/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUDILEI ATILIO BARROS DE ALMEIDA (REQUERIDO)

 

SENTENÇA Vistos etc. Trata-se de homologação de acordo extrajudicial. 

Recebo o pedido inicial, eis que preenche os requisitos legais. 

HOMOLOGO a transação entabulada entre as partes para que surtam os 

efeitos legais, razão pela qual julgo o processo extinto, na forma do art. 

487, III, b, do CPC. Sem custas e taxa judiciária, eis que concedo as partes 

a gratuidade da justiça. Certifique-se o trânsito em julgado, o qual se opera 

desde logo pela falta de interesse recursal. P.R.I. e após o cumprimento de 

todas as determinações, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. SABRINA ANDRADE GALDINO RODRIGUES Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000299-57.2018.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS PEREIRA MULLER OAB - MT0018308A (ADVOGADO(A))

TAIANA ORSI OAB - MT25337/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZETE DE ALMEIDA (REQUERIDO)

 

SENTENÇA Vistos etc. Trata-se de homologação de acordo extrajudicial. 

Recebo o pedido inicial, eis que preenche os requisitos legais. 

HOMOLOGO a transação entabulada entre as partes para que surtam os 

efeitos legais, razão pela qual julgo o processo extinto, na forma do art. 

487, III, b, do CPC. Sem custas e taxa judiciária, eis que concedo as partes 

a gratuidade da justiça. Certifique-se o trânsito em julgado, o qual se opera 

desde logo pela falta de interesse recursal. P.R.I. e após o cumprimento de 

todas as determinações, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. SABRINA ANDRADE GALDINO RODRIGUES Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000297-87.2018.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS PEREIRA MULLER OAB - MT0018308A (ADVOGADO(A))

TAIANA ORSI OAB - MT25337/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANO DASSI (REQUERIDO)

 

SENTENÇA Vistos etc. Trata-se de homologação de acordo extrajudicial. 

Recebo o pedido inicial, eis que preenche os requisitos legais. 

HOMOLOGO a transação entabulada entre as partes para que surtam os 

efeitos legais, razão pela qual julgo o processo extinto, na forma do art. 

487, III, b, do CPC. Sem custas e taxa judiciária, eis que concedo as partes 

a gratuidade da justiça. Certifique-se o trânsito em julgado, o qual se opera 

desde logo pela falta de interesse recursal. P.R.I. e após o cumprimento de 

todas as determinações, arquivem-se os autos com as baixas e 
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anotações de estilo. SABRINA ANDRADE GALDINO RODRIGUES Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000285-73.2018.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS PEREIRA MULLER OAB - MT0018308A (ADVOGADO(A))

TAIANA ORSI OAB - MT25337/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FATIMA ALVES DA SILVA (REQUERIDO)

 

SENTENÇA Vistos etc. Trata-se de homologação de acordo extrajudicial. 

Recebo o pedido inicial, eis que preenche os requisitos legais. 

HOMOLOGO a transação entabulada entre as partes para que surtam os 

efeitos legais, razão pela qual julgo o processo extinto, na forma do art. 

487, III, b, do CPC. Sem custas e taxa judiciária, eis que concedo as partes 

a gratuidade da justiça. Certifique-se o trânsito em julgado, o qual se opera 

desde logo pela falta de interesse recursal. P.R.I. e após o cumprimento de 

todas as determinações, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. SABRINA ANDRADE GALDINO RODRIGUES Juíza de 

Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 15998 Nr: 758-28.2008.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Lourdes de Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Brasil Telecom S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanessa de Holanda Tanigut 

Bassi - OAB:10.964-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:131241-A

 Nos termos da legislação vigente, intimo Vossa Senhoria para que no 

prazo de 15 (quinze) dias, traga aos autos planilha atualizada do débito, 

sob pena de extinção do processo, conforme despacho de 313.

Comarca de Nortelândia

Diretoria do Fórum

Portaria

P O R T A R I A n.º 29/2018 -A Doutora Marina Carlos França, Juíza de 

Direito Diretora do Foro da Comarca de Nortelândia, MT, no uso de suas 

atribuições legais, e CONSIDERANDO o artigo 124, inc. III, alínea b, da lei 

Complementar 04/90. R E S O L V E CONCEDER ao Servidor Afonso Arinos 

Borges, Oficial de Justiça, mat. 2531, 08 (oito) dias de Licença Nojo, no 

período de 27 de novembro a 04 de dezembro de 2018, em virtude do 

falecimento de sua mãe ODILZA ELIZA BORGES, em 27/11/2017, 

conforme certidão de óbito em anexo. P. R. Cumpra-se, remetendo-se 

cópia aos Departamentos de Recursos Humanos do Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso. Nortelândia, 29 de novembro de 2018. 

MARINA CARLOS FRANÇA JUIZA DE DIREITO DIRETORA DO FORO EM 

SUBSTIUIÇÃO LEGAL

Edital

EDITAL N.º 07/2018 - Torna Publico a relação definitiva dos candidatos 

aprovados no Processo Seletivo para Estágio Curricular Remunerado e 

formação de cadastro de reserva para estudantes de nível médio da 

Comarca de Nortelândia- MT.

* O Edital n° 07/2018 completo, encontra-se no Caderno de Anexos do 

Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 45660 Nr: 1583-17.2018.811.0031

 AÇÃO: Tutela Provisória->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aglayton Amaro da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aymoré Crédito Financiamento e Investimento 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSSERRAND MASSIMO 

VOLPON - OAB:30669

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte autora, para que realize o recolhimento das custas e 

taxas processuais, junto ao TJMT, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena 

de indeferimento da inicial.

Cumpra-se, com o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 35030 Nr: 440-95.2015.811.0031

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIA APARECIDA NEGRAO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Brasil Telecon S/A - Filial Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner Barros Mascarenhas 

Barbosa - OAB:13.245-A

 (...).Portanto, considerando ordem emanada de instância superior e tendo 

em vista o que dispõe o art. 1.037, inciso II do CPC, SUSPENDO o trâmite 

processual destes autos até o julgamento do TEMA/REPETITIVO 954 do 

STJ, no qual foi selecionado o recurso REsp 1.525.174/RS.AGUARDEM os 

autos em arquivo provisório, devendo a secretaria tomar as providências 

cabíveis para os devidos lançamentos no SISTEMA APOLO.Cessada a 

condição suspensiva, TORNEM os autos imediatamente 

conclusos.Cientifiquem-se as partes.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 37597 Nr: 707-33.2016.811.0031

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito Rural do Oeste-MT, LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mariana Benedita Borges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171, Marco André Honda Flores - OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rubens Emerich Junior - 

OAB:17.582-O

 Vistos.

Diante da certidão de ref. 59, manifeste-se o exequente, requerendo o que 

entender por direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Sem prejuízo, diante do petitório do procurador da executada, ressalto que 

o ônus de notificar o cliente acerca da renúncia de seu advogado é dele 

próprio e não do juízo.

Neste sentido:

 APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. UNIÃO ESTÁVEL. NULIDADE PROCESSUAL 

VERIFICADA, DE OFÍCIO. O advogado poderá renunciar ao mandato a 

qualquer tempo, cientificando o mandante a fim de que este nomeie 

substituto. Durante os dez dias seguintes, o advogado continuará 

representando o mandante, quando isso for necessário para lhe evitar 

prejuízo. O ônus de comprovar a notificação é do advogado. A renúncia 

não produz qualquer feito jurídico enquanto não houver ciência inequívoca 

do mandatário. NULIDADE VERIFICADA DE OFÍCIO, DESCONSTITUÍDA A 

SENTENÇA. (Apelação Cível Nº 70077291631, Oitava Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liselena Schifino Robles Ribeiro, 

Julgado em 20/04/2018)

Portanto sem que o causídico providencie a notificação e comprove nos 

autos, o mesmo ainda estará na representação da executada.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Comarca de Nova Canaâ do Norte
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Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 56060 Nr: 3120-22.2015.811.0009

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEOMÁRIO KESTER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA 

- OAB:11.324/MT

 Ante o exposto, com fulcro nos artigos 107, inciso IV c/c 109, inciso V, 

ambos do Código Penal e, art. 66, inciso II, da Lei de Execuções Penais, 

JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do reeducando CLEOMÁRIO KESTER, 

qualificado nos autos, ante a prescrição da pretensão punitiva retroativa 

e, consequentemente, REVOGO a prisão preventiva e lhe CONCEDO a 

liberdade.Tendo em vista não haver nenhuma comunicação oficial acerca 

da prisão do reeducando, DETERMINO que, estando preso, seja colocado 

em liberdade imediatamente, expedindo-se alvará de soltura, se por outro 

motivo não tiver que permanecer segregado. Se solto, recolha-se 

mandado de prisão porventura expedido referente ao processo abrangido 

pela presente decisão.Transitando em julgado a presente sentença, 

procedam-se as baixas, comunicações e anotações necessárias, 

arquivando-se os autos. Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica 

dispensado o registro da sentença, providência efetivada com a própria 

inserção no sistema informatizado Apolo/TJMT.Publique-se. Intimem-se. 

Comunique-se.DETERMINO que a cópia da presente decisão sirva como 

MANDADO, OFÍCIO e ALVARÁ DE SOLTURA e CARTA PRECATÓRIA, no 

que couber.CUMPRA-SE COM A URGÊNCIA QUE O CASO REQUER.De 

Colíder/MT para Nova Canaã do Norte/MT, 28 de novembro de 

2018.Giselda Regina Sobreira de Oliveira AndradeJuíza de Direito em 

Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 62353 Nr: 1713-24.2018.811.0090

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

DO SUL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL GONÇALVES PLACIDO, IGOR 

ANTONIO COSTA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEILSON FAUSTO BUZATO - 

OAB:23643/B OAB/MT

 Isto posto, rejeitada a(s) preliminar(es), ausentes as causas previstas no 

art. 397 do CPP, RATIFICO o recebimento da denúncia.DESIGNO audiência 

de instrução para o DIA 27 DE JANEIRO DE 2019, ÀS 09H30, com a 

finalidade de inquirição da(s) testemunha(s) arrolada(s), bem ainda 

interrogatório do(s) acusado(s).Havendo testemunhas residentes fora dos 

limites territoriais desta Comarca, DEPREQUE-SE sua inquirição (art. 222, 

“caput”, do CPP). Para os fins do art. 222, § 2º, do CPP, FIXO o PRAZO DE 

60 DIAS para cumprimento das precatórias. INTIMEM-SE as partes da 

expedição das precatórias, a fim de que acompanhem seu cumprimento 

diretamente no Juízo deprecado. CERTIFIQUEM-SE todos os 

atos.REQUISITEM-SE as testemunhas integrantes dos quadros policiais, 

caso existentes.Cientifique-se o Ministério Público.INTIME-SE. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário.Sirva a presente como MANDADO ,OFÍCIO e 

CARTA PRECATÓRIA, no que couber.De Colíder/MT para Nova Canaã do 

Norte/MT, 28 de novembro de 2018.Giselda Regina Sobreira de Oliveira 

AndradeJuíza de Direito em Substituição Legal

Comarca de Nova Monte Verde

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 62624 Nr: 766-40.2013.811.0091

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marino José da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO ALVES DE SOUZA MELO 

- OAB:13964/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 62624 – Autos n. 766-40.2013.811.0091

Vistos, etc.

Intimem-se as partes para se manifestarem quanto ao aproveitamento das 

provas já produzidas nos autos, no prazo de 15 dias.

Caso entendam a produção de outras além das já constantes, devem 

demonstrar a relevância e necessidade da prova que pretende produzir e 

em que medida esclarece os fatos além do que já contido nos autos.

Após, concluso.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 15 de novembro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 78635 Nr: 1672-54.2018.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alcenira Maister

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO LUIZ DO AMARAL - 

OAB:36168

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 78635 – Autos n. 1672-54.2018.811.0091.

 Vistos, etc.

Firmada a competência deste Juízo, forte na competência excepcional do 

§3º do artigo 109 da Constituição Federal.

 Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 e artigo 

320 do Código de Processo Civil.

Defiro o pedido do benefício da assistência judiciária gratuita, nos termos 

do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Analisando os autos observa-se que não existem, por ora, provas 

suficientes para agasalhar a pretensão antecipatória, já que pairam 

dúvidas acerca do preenchimento dos requisitos para concessão do 

benefício, mais especificamente, a incapacidade laborativa, não havendo 

por isto o cumprimento dos requisitos de probabilidade do direito e o perigo 

de dano (art. 300 do CPC).

Assim sendo, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada.

Por outro lado, considerando o Ofício Circular da AGU/PF-MT/DPREV nº 

01/2016, em consta orientação dos Procuradores Federais pela não 

realização de acordos em audiência de conciliação, bem como ante a 

impossibilidade de locomoção dos mesmos para as audiências de 

conciliação devido ao grande número de demandas em várias Cidades do 

Estado, cite-se o réu, por remessa postal, com a faculdade do artigo 212, 

§ 2º, do Código de Processo Civil, para que responda a presente ação, no 

prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do CPC – dobro), se quiser.

Com a chegada da contestação, intime-se a autora para impugnar, no 

prazo legal.

Após, concluso.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Nova Monte Verde, 13 de novembro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 63044 Nr: 1100-74.2013.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Selma da Gama Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Pereira dos Santos - 

OAB:13388/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 1100-74.2013.811.0091 - Código 63044 Sentença Vistos e 
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examinados. SELMA DA GAMA SILVA, qualificada nos autos, propôs 

ação de salário maternidade com pedido de antecipação de tutela em face 

do INSS – Instituto Nacional do Seguro Social, sustentado preenchimento 

dos requisitos legais de segurado especial rural, e por isso, requerendo 

concessão do benefício denominado, salário maternidade, carreando aos 

autos prova material – prova documental, na forma da lei de regência. A 

interpretação do art. 11, VII, § 1º, da Lei n. 8.213/91 é cristalina na medida 

em que privilegia uma pequena parcela de pessoas, colocando-as numa 

situação excepcional, à medida que isenta esse grupo de apresentarem 

perante a previdência contribuições, bastando para tanto a comprovação 

do equivalente em exercício da atividade rural ao período de carência. (art. 

39, parágrafo único c/c art. 142 da Lei n. 8.213/91). A Lei n° 8.213/91, em 

seu artigo 55, § 3º, exige que para a comprovação do tempo de exercício, 

só produzirá efeitos quando baseado em início de prova material, não se 

admitindo prova exclusivamente testemunhal. Não implementadas as 

condições para concessão do benefício previdenciário, o indeferimento é 

medida que se impõe. Ante o exposto, declaro extinto o processo, com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, 

e JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO exordial. Isento do pagamento de 

custas e honorários por ser beneficiária da justiça gratuita. Intime-se a 

parte autora e em seguida o INSS, na pessoa de seu Procurador Federal, 

remetendo os autos via postal, nos termos do Convênio firmado entre o 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e o INSS. Após, 

certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se o feito, com as anotações 

de praxe. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário. Nova Monte Verde/MT, 13 de novembro de 2018. BRUNO 

CÉSAR SINGULANI FRANÇA Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 75782 Nr: 196-78.2018.811.0091

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AGdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LNS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Pereira dos Santos - 

OAB:13388/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 75782 – Autos n. 196-78.2018.811.0101

Vistos, etc.

Defiro a juntada do estudo psicossocial realizado na casa da requerida, já 

que visa preservar o melhor interesse da criança.

No mais, dê-se vista ao Ministério Público para se manifestar no prazo de 

30 dias.

Após, concluso.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 12 de novembro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 78049 Nr: 1452-56.2018.811.0091

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GdFC, EFdQ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Pereira dos Santos - 

OAB:13388/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 78049 - Autos n. 1452-56.2018.811.0091. Despacho Vistos etc. 

Em se tratando de cumprimento de sentença, ou seja, aquele fundado em 

título executivo judicial, deverá o autor adequar a petição aos ritos 

previstos no Código de Processo Civil, sendo vedada a cumulação de 

ritos, sob pena de tumulto processual. Pelo rito da prisão do devedor, 

buscar-se-á satisfação do crédito referente às 3 (três) últimas parcelas 

vencidas e as que se vencerem no curso do processo (art. 528 a 533 do 

CPC). De outro lado, seguirá pelo rito da penhora de bens, (523 c/c art. 

528, §8º do CPC) as prestações alimentares pretéritas que não se 

enquadrem no rito da prisão do devedor. Não é outro a lição doutrinária de 

Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald?[1]?: Noutro giro, com o 

advento do novo CPC, surgiu a possibilidade de se manejar a famigerada 

“execução de alimentos” para os títulos executivos extrajudiciais (art. 

911-913 do CPC), com processo autônomo e citação do executado, ao 

contrário da intimação ao cumprimento de sentença (art. 528, caput, do 

CPC). Inicialmente noto que o requerente manejou “execução de alimentos 

pretéritos”, funda em título executivo judicial (fls. 11), pretendendo seja 

citado o executado para pagar em três dias o débito de R$ 7.556,60 (sete 

mil e quinhentos e cinquenta e seis reais e sessenta centavos). Ocorre 

que, como dito, o título executivo no qual se funda a ação tem natureza 

jurídica de título executivo judicial para o qual a lei prevê ritos próprios, 

assim, deverá o peticionante adequar a inicial a um dos ritos previstos na 

legislação sendo, para os títulos judiciais (arts. 528-533, CPC), e a 

execução de alimentos, para os títulos extrajudiciais (arts. 911-913, CPC). 

Assim, nos termos do art. 319 e 320 do CPC, intime-se o autor para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, emendar a petição inicial, sanando as 

irregularidades apontadas, sob pena de indeferimento (art. 321 do CPC). 

Intime-se. Cumpra-se expedindo o necessário. Nova Monte Verde/MT, 9 de 

novembro de 2018 BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 78941 Nr: 1803-29.2018.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marta Maria de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Itaú BMG Consignado S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Sophia Dorado - 

OAB:20343/O, Suetonio Paz - OAB:5203-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 78941 - Autos n. 1803-29.2018.811.0091 Despacho Vistos, etc. 

Conforme se observa do pedido inicial, o requerente, ao argumento de não 

possuir condições financeiras para arcar com as custas processuais, 

pleiteou assistência judiciária gratuita, pedido que passo a analisar. De 

acordo com o art. 98 do Código de Processo Civil, considera-se 

necessitado a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com 

insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais 

e os honorários advocatícios. Por outro lado o artigo 5º, inciso LXXIV, da 

Constituição da República dispõe que: LXXIV - o Estado prestará 

assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 

de recursos; Desta feita, o artigo 98 e ss. do Código de Processo Civil, o 

qual trata da assistência judiciária aos necessitados, deve ser 

interpretado tendo por base a Constituição da República, razão pela qual a 

parte deve comprovar sua insuficiência de recursos. Deve ainda ser 

analisado no caso concreto em que não há qualquer comprovação de 

hipossuficiência nos autos. A jurisprudência entende ainda que sinais 

externos de capacidade financeira autorizam o indeferimento do benefício 

da justiça gratuita. Sendo as custas judiciárias um recolhimento de 

natureza claramente tributária, não pode o Poder Judiciário coadunar com 

práticas que indubitavelmente lesam o erário - e o aceitamento cego de 

todo e qualquer pedido de assistência. Desta forma, intime-se o autor 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a petição inicial, 

comprovando a hipossuficiência alegada, ou não havendo comprovação 

de hipossuficiência, proceda ao recolhimento de custas, sob pena de 

indeferimento nos termos do art. 321 do Código de Processos Civil. 

Decorrido o prazo acima mencionado, com ou sem manifestação, 

certifique-se e voltem os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Nova Monte Verde/MT, 9 de novembro de 

2018. BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 78439 Nr: 1603-22.2018.811.0091

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: OPRdS, KCR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MFdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME BOCARDI BIANCHINI 

- OAB:OAB/MT 24.043

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 78439 - Autos n. 1603-22.2018.811.0091 Despacho Vistos, etc. 

Conforme se observa do pedido inicial, o requerente, ao argumento de não 

possuir condições financeiras para arcar com as custas processuais, 

pleiteou assistência judiciária gratuita, pedido que passo a analisar. De 

acordo com o art. 98 do Código de Processo Civil, considera-se 

necessitado a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com 

insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais 
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e os honorários advocatícios. Sendo as custas judiciárias um recolhimento 

de natureza claramente tributária, não pode o Poder Judiciário coadunar 

com práticas que indubitavelmente lesam o erário - e o aceitamento cego 

de todo e qualquer pedido de assistência. Desta forma, intime-se o autor 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a petição inicial, 

comprovando a hipossuficiência alegada, ou não havendo comprovação 

de hipossuficiência, proceda ao recolhimento de custas, sob pena de 

indeferimento nos termos do art. 321 do Código de Processos Civil. 

Decorrido o prazo acima mencionado, com ou sem manifestação, 

certifique-se e voltem os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Nova Monte Verde/MT, 9 de novembro de 

2018. BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 62511 Nr: 655-56.2013.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Otavio de Goes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO ALVES DE SOUZA MELO 

- OAB:13964/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 62511 - Autos n. 655-56.2013.811.0091 Sentença Vistos etc. 

Trata-se de Ação Previdenciária ajuizada por OTAVIO DE GOES em face 

do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente 

qualificados nos autos. É caso de julgamento antecipado do mérito (art. 

355, inc. II, do CPC). Logo, pelas regras processuais aplicáveis ao caso 

em questão, aliado com a jurisprudência dominante, verifica-se que a 

autora não produziu a prova técnica e essencial para a comprovação de 

sua alegada incapacidade, de modo que precluso o direito de produzi-la. 

Com efeito, se torna despicienda a análise quanto ao preenchimento dos 

demais requisitos para a concessão do benefício uma vez que, 

necessariamente, deve haver a conjugação dos requisitos legais. Desta 

feita, não há que se falarem concessão de benefício pretendido, pois 

claramente distante das hipóteses autorizativas. Ante o exposto, é 

IMPROCEDENTE O PEDIDO contido na exordial. Por conseguinte, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 

487, I, do Código de Processo Civil, Isento do pagamento de custas e 

honorários por ser beneficiário da justiça gratuita. Intime-se a parte autora 

e em seguida o INSS, na pessoa de seu Procurador Federal, remetendo os 

autos via postal, nos termos do Convênio firmado entre o Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso e o INSS. Após, certifique-se o trânsito 

em julgado e arquive-se o feito, com as anotações de praxe. Sobrevindo 

recurso, certifique-se a tempestividade e intime-se a parte recorrida para 

contrarrazões, após, remetam-se ao E. TRF1. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Nova Monte Verde/MT, 6 

de novembro de 2018. BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 70759 Nr: 1026-15.2016.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nilda Bones de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudinéia de Oliveira - 

OAB:OAB/MT 10.845, THIAGO ALVES DE SOUZA MELO - OAB:13964/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 70759 - Autos n. 47-63.2012.811.0091 Sentença Vistos etc. 

Trata-se de Ação Previdenciária ajuizada por NILDA BONES DE SOUZA 

em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, 

devidamente qualificados nos autos. Logo, pelas regras processuais 

aplicáveis ao caso em questão, aliado com a jurisprudência dominante, 

verifica-se que a autora não produziu a prova técnica e essencial para a 

comprovação de sua alegada incapacidade, de modo que precluso o 

direito de produzi-la. Com efeito, se torna despicienda a análise quanto ao 

preenchimento dos demais requisitos para a concessão do benefício uma 

vez que, necessariamente, deve haver a conjugação dos requisitos 

legais. Desta feita, não há que se falarem concessão de benefício 

pretendido, pois claramente distante das hipóteses autorizativas. Ante o 

exposto, é IMPROCEDENTE O PEDIDO contido na exordial. Por conseguinte, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos 

do art. 487, I, do Código de Processo Civil, Isento do pagamento de custas 

e honorários por ser beneficiário da justiça gratuita. Intime-se a parte 

autora e em seguida o INSS, na pessoa de seu Procurador Federal, 

remetendo os autos via postal, nos termos do Convênio firmado entre o 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e o INSS. Após, 

certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se o feito, com as anotações 

de praxe. Sobrevindo recurso, certifique-se a tempestividade e intime-se a 

parte recorrida para contrarrazões, após, remetam-se ao E. TRF1. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Nova Monte Verde/MT, 6 de novembro de 2018. BRUNO CÉSAR 

SINGULANI FRANÇA Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 65129 Nr: 1048-44.2014.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marilda Cavanha dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Luis Verissímo - 

OAB:OAB/MT - 14.357

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 65129 - Autos n. 1048-44.2014.811.0091 Sentença Vistos etc. 

Trata-se de Ação Previdenciária ajuizada por MARILDA CAVANHA DOS 

SANTOS em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, 

devidamente qualificados nos autos. Logo, pelas regras processuais 

aplicáveis ao caso em questão, aliado com a jurisprudência dominante, 

verifica-se que a autora não produziu a prova técnica e essencial para a 

comprovação de sua alegada incapacidade, de modo que precluso o 

direito de produzi-la. Com efeito, se torna despicienda a análise quanto ao 

preenchimento dos demais requisitos para a concessão do benefício uma 

vez que, necessariamente, deve haver a conjugação dos requisitos 

legais. Desta feita, não há que se falarem concessão de benefício 

pretendido, pois claramente distante das hipóteses autorizativas. Ante o 

exposto, é IMPROCEDENTE O PEDIDO contido na exordial. Por conseguinte, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos 

do art. 487, I, do Código de Processo Civil, Isento do pagamento de custas 

e honorários por ser beneficiário da justiça gratuita. Intime-se a parte 

autora e em seguida o INSS, na pessoa de seu Procurador Federal, 

remetendo os autos via postal, nos termos do Convênio firmado entre o 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e o INSS. Após, 

certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se o feito, com as anotações 

de praxe. Sobrevindo recurso, certifique-se a tempestividade e intime-se a 

parte recorrida para contrarrazões, após, remetam-se ao E. TRF1. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Nova Monte Verde/MT, 6 de novembro de 2018. BRUNO CÉSAR 

SINGULANI FRANÇA Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 30903 Nr: 693-83.2004.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eleandro Kaveski

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor de Justiça - Nova 

Monte Verde - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eron da Silva Lemes - 

OAB:MT 8358-B, Thiago Pereira dos Santos - OAB:13388/MT

 Código 30903 – Autos n. 693-83.2004.811.0091 DECISÃO Vistos etc. 

Trata-se de processo com advogado constituído às fls. 371, tendo este 

manifestado às fls. 416 renúncia à causa. Demais disso, o artigo do 112 

do Código de Processo Civil estabelece a obrigação do advogado de 

comunicar ao seu cliente a renúncia ao mandado, bem como de continuar 

a representar o mandante enquanto não cumpre tal providência, isto 

porque o prazo de 10 (dez)dias, mencionado no parágrafo 1º do art. 112 

do CPC, aplica-se apenas ao causídico que comprova a notificação do 

mandante, uma vez que a renúncia só tem efeito quando provado pelo 

advogado que deu ciência ao seu constituinte. Desnecessário dizer que 

assim como este juízo não é responsável pela contratação de causídico, 

também não o é para a sua desconstituição/renúncia, sendo tal 

providência atribuição exclusiva do advogado, não podendo este 
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abandonar a defesa de seu cliente. Pretendendo o causídico se 

desvincular do mandato que lhe foi outorgado deverá realizar as 

diligências necessárias a notificação do seu cliente. Portanto, cabe ao 

advogado a comprovação em juízo, de que comunicou a renúncia ao seu 

cliente, o que poderá ser feito até mesmo pelos CORREIOS, com AR em 

mãos próprias, permanecendo com TODAS as obrigações de advogado, 

inclusive nos 10 (dez) dias posteriores à comunicação. Assim, intime-se o 

advogado para apresentar as razões recursais no prazo de 5 (cinco) 

dias, sob pena de restar caracterizado o abandono do processo e de 

aplicação de multa no valor de 10 (dez) a 100 (cem) salários mínimos, nos 

termos do art. 265 do Código de Processo Penal, sem prejuízo da 

configuração de falta funcional do causídico (art. 34, inciso IX e XI, da lei 

n. 8.906/94); ou que comprove a comunicação à parte de que não atuará 

mais no feito. Após, venham os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Nova Monte Verde/MT, 21 de novembro de 

2018. BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 75137 Nr: 1863-36.2017.811.0091

 AÇÃO: Petição->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Valdir Pereira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diego Dias da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Pereira dos Santos - 

OAB:13388/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 75137 - Autos n. 1863.36.2017.811.0091 SENTENÇA Vistos etc. 

Trata-se Queixa-Crime apresentada por VALDIR PEREIRA DOS SANTOS 

em face de DIEGO DIAS DA SILVA atribuindo-lhe a prática do crime de 

denunciação caluniosa. Por sua vez, o art. 321 do CPC, aplicável supletiva 

e subsidiariamente ao processo penal, dispõe sobre emenda da petição 

inicial no prazo de 15 (quinze) dias. O § único do mesmo artigo determina 

que o juiz indefira a petição inicial caso o autor não cumpra a diligência. 

Logo, o mandamento é claro e não deixa dúvidas. Caso o autor não 

cumpra com a determinação e regularize a petição essa será indeferida. 

Lamentavelmente a parte promovente não cumpriu a determinação de 

adequar a petição inicial, deixando, conforme se extrai dos autos, apesar 

de intimada, decorrer o prazo respectivo sem nada apresentar ou 

requerer. No presente caso não há falar em intimação pessoal do autor 

para providenciar o recolhimento das custas processuais, uma vez que a 

irregularidade restou detectada antes de ter início o curso regular da 

presente demanda. Nesse sentido, cito aresto E. Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso – TJ/MT: Diante da exigência legal e tendo em vista que o 

autor, apesar de devidamente intimado para corrigir a falha, permaneceu 

inerte, deve a exordial ser indeferida, nos termos do art. 321, parágrafo 

único, do CPC. Sendo assim, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma dos artigos 321 e 485, inciso I, do 

Código de Processo Civil, procedendo-se ao cancelamento da distribuição, 

após o trânsito em julgado, arquivando-se ao final. Sobrevindo recurso, 

certifique-se a tempestividade e, se arrazoado, havendo necessidade, 

intime-se o recorrido para apresentar contrarrazões. Tudo cumprido, 

remeta-se ao E. Tribunal de Justiça de Grosso para apreciação. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Nova Monte Verde/MT, 21 de novembro de 2018. BRUNO 

CÉSAR SINGULANI FRANÇA Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 40857 Nr: 596-39.2011.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcio Leandro Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eron da Silva Lemes - 

OAB:MT 8358-B

 Código 40857 – Autos n. 596-3.2011.811.0091 SENTENÇA Vistos etc. 

Trata-se de Ação penal movida pelo Ministério Público do Estado de Mato 

Grosso em face de MARCIO LEANDRO RODRIGUES. Conforme se extrai 

da sentença penal de fls. 128/140 o sentenciado foi condenado ao 

cumprimento de pena privativa de liberdade 04 meses e 18 dias de 

detenção, bem como ao pagamento de 10 dias-multa. Nesse sentido, 

deduz-se que o lapso prescricional teve início com o trânsito em julgado da 

sentença condenatória para a acusação (art. 112, inciso I do Código 

Penal), marco temporal que se concretizou em data de 18/12/2013, sem 

que houvesse qualquer interrupção ou suspensão da pena desde então. 

Considerando-se como limite o patamar da sanção penal concretamente 

aplicada, infere-se que o Estado teria o lapso temporal de 03 anos para 

executar a pena infligida ao condenado, nos termos do art. 109, inciso VI 

c/c art. 110, ambos do Código Penal. Logo, em face da circunstância de 

que entre a data do trânsito em julgado para a acusação, marco temporal 

que se deu início a contagem do lapso prescricional, e até a presente data, 

já se passaram mais de 04 anos, ultrapassando o prazo prescricional 

previsto no art. 109, inciso VI do Código Penal, sem que tenha incidido 

quaisquer causas de suspensão e/ou interrupção do lapso prescricional, 

imperiosa a declaração da extinção da punibilidade do condenado, pela 

incidência da prescrição. Ante o exposto, JULGO EXTINTA A 

PUNIBILIDADE de MARCIO LEANDRO RODRIGUES, devidamente 

qualificado, em virtude de ter-se operado a prescrição da pretensão 

executória, o que faço com fundamento no art. 107, inciso IV c/c o art. 

109, inciso VI, e art. 110, todos do Código Penal. Transitada em julgado 

esta sentença proceda-se as devidas baixas na distribuição, sem a 

cobrança de emolumentos e/ou custas. Determino que o Cartório faça as 

comunicações de estilo, sobretudo para com os Institutos de Identificação. 

Ciência ao Ministério Público. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Nova Monte Verde/MT, 21 de novembro de 2018. BRUNO 

CÉSAR SINGULANI FRANÇA Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 38346 Nr: 68-39.2010.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Izaur Pereira Prado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Luis Verissímo - 

OAB:OAB/MT - 14.357

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 38346 - Autos n. 68-39.2010.811.0091.

Despacho

Vistos, etc.

Defiro o pedido retro. Cumpra-se conforme determinação de fls. 61/62-v.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 14 de novembro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 77201 Nr: 1007-38.2018.811.0091

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Deniz Gonçalves Barbosa do Prado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Gonçalves Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Galileu Euzebio Barbosa - 

OAB:22650/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 77201 - Autos n. 1007-38.2018.811. 0091. Decisão Vistos etc. 

Trata-Se de Pedido de Abertura de Inventário feito por DENIZ GONÇALVES 

BARBOSA DO PRADO dos bens deixados por MANOEL GONÇALVES 

BARBOSA, todos qualificados nos autos. Verifica-se que estão 

preenchidos os requisitos dos artigos 319 e 320 ambos do Código de 

Processo Civil. Custas recolhidas (fls.44). Dessa forma, nos termos do art. 

616, inc. I, do CPC, NOMEIO COMO INVENTARIANTE o cônjuge ou 

companheiro supérstite, DENIZ GONÇALVES BARBOSA DO PRADO, e 

DETERMINO a sua intimação pessoal para prestar compromisso de bem e 

fielmente desempenhar a sua função, no prazo de 5 (cinco) dias, sob 

pena de remoção. Prestado o compromisso deverá o inventariante, dentro 

de 20 (vinte) dias contados da data em que prestou o compromisso, fazer 

as primeiras declarações, das quais se lavrará termo circunstanciado (art. 

620, do CPC). Feitas as primeiras declarações, cite-se para os termos do 

inventário e da partilha, o cônjuge, o companheiro, os herdeiros e os 

legatários, bem como as Fazendas Públicas, e o Ministério Público, se 

houver herdeiro incapaz ou ausente, e o testamenteiro, se houver 

testamento. Concluída a fase de inventariança dos bens deixados pelo de 
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cujus, com a quitação das dívidas do falecido que eventualmente forem 

apresentadas pelos credores, bem como recolhida a tributação, 

proceder-se-á com a fase de partilha dos bens. Por outro lado, não 

prestadas as primeiras declarações, certifique-se e façam os autos 

conclusos. Proceda-se as intimações necessárias. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Nova Monte Verde/MT, 12 de novembro de 

2018; BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 79037 Nr: 1841-41.2018.811.0091

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edna Zorzi da Silva, Yasmim Ribeiro Zorzi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hermes Zorzi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO HENRIQUE MOREIRA 

LOURENÇO - OAB:90103

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 79037 - Autos n. 1841-41.2018.811. 0091. Decisão Vistos etc. 

Trata-Se de Pedido de Abertura de Inventário feito por EDNA ZORZI DA 

SILVA e YASMIM RIBEIRO ZORZI dos bens deixados por HERMES ZORZI, 

todos qualificados nos autos. Defiro o pedido do benefício da assistência 

judiciária gratuita, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, 

que pode ser revogado a qualquer tempo. Em que pese tenha havido o 

pedido de recebimento da inicial como sendo as primeiras declarações, 

verifico que não foi conferido ao causídico peticionante os poderes 

especiais para apresentação das primeiras declarações, consoante 

dispõe o art. 620, § 1º, do CPC, motivo pelo qual indefiro o pedido. Dessa 

forma, nos termos do art. 616, inc. I, do CPC, NOMEIO COMO 

INVENTARIANTE o cônjuge ou companheiro supérstite, JOCELINA BRAGA 

ZORZI, e DETERMINO a sua intimação pessoal para prestar compromisso 

de bem e fielmente desempenhar a sua função, trazendo aos autos o 

endereço dos demais herdeiros EDSON ZORZI e RICARDO ZORZI para 

regular citação, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de remoção. 

Prestado o compromisso deverá o inventariante, dentro de 20 (vinte) dias 

contados da data em que prestou o compromisso, fazer as primeiras 

declarações, das quais se lavrará termo circunstanciado (art. 620, do 

CPC). Feitas as primeiras declarações, cite-se para os termos do 

inventário e da partilha, o cônjuge, o companheiro, os herdeiros e os 

legatários, bem como as Fazendas Públicas, e o Ministério Público, se 

houver herdeiro incapaz ou ausente, e o testamenteiro, se houver 

testamento. Quanto ao pedido de retificação da certidão de óbito do de 

cujus, embora não haja nos autos notícias da existência de interesse de 

incapaz, dê-se vistas ao Ministério Público para manifestação quanto ao 

pedido, uma vez tal pedido versa sobre interesse público. Proceda-se as 

intimações necessárias. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Nova 

Monte Verde/MT, 9 de novembro de 2018 BRUNO CÉSAR SINGULANI 

FRANÇA Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 77847 Nr: 1362-48.2018.811.0091

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Casagranda Derivados de Petróleo LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transportadora Teixeira Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edina Paula Bispo - 

OAB:24843/O, Joel Quintella - OAB:OAB/MT 9563, Sandra Corrêa 

Melo - OAB:OAB/MT 19.680

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 77847 - Autos n. 1362-48.2018.811. 0091

 Decisão

Vistos, etc.

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos dos artigos 319 

e 320 Código de Processo Civil.

Além disso, preenchidos os requisitos do art. 700 do CPC.

Expeça-se o mandado de pagamento, de entrega de coisa ou para 

execução de obrigação de fazer ou de não fazer, com o prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos pedidos na inicial, bem como para o pagamento 

de honorários advocatícios, estes equivalentes a 5% (cinco por cento) do 

valor da causa (CPC, art. 701), anotando-se, ainda, nesse mandado, que, 

caso o réu o cumpra, no prazo estipulado, ficará isento de custas 

processuais (CPC art. 701, § 1º).

Conste, ainda, que, nesse prazo, o réu poderá oferecer embargos (art. 

702 do CPC), e que, não havendo o cumprimento da obrigação ou 

oferecimento de embargos, constituir-se-á, de pleno direito, o título 

executivo judicial (art. 701, § 2º, do CPC).

Apresentando o requerido, embargos à ação monitória, no prazo legal, 

certifique-se e intime-se o autor para responder os embargos no prazo de 

15 (quinze) dias, nos termos do art. 702, § 5º, do CPC.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 9 de novembro de 2018

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 15405 Nr: 71-04.2004.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Pública Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Demetrius Barbosa Zanin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Humberto Souza Lima Falconi - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sergio Antonio Meda - 

OAB:6.320/PR

 Código 15405 – Autos nº 71-04.2004.811.0091

 Despacho

Certifique-se o trânsito em julgado da sentença.

Após, arquive-se.

Intime-se.

Nova Monte Verde/MT, 7 de novembro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 38325 Nr: 47-63.2010.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria da Conceição Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ronan Pagnani Trujillo - 

OAB:OAB/MT 10.961-B, Shirlene Benites Bognar - OAB:MT 16.211

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 38325 - Autos n. 47-63.2012.811.0091 Sentença Vistos etc. 

Trata-se de Ação Previdenciária ajuizada por MARIA DA CONCEIÇÃO 

PEREIRA DA SILVA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS, devidamente qualificados nos autos. Requerer, em 

resumo, a condenação da requerida em obrigação de fazer no sentido de 

conceder o benefício previdenciário, afirmando Logo, pelas regras 

processuais aplicáveis ao caso em questão, aliado com a jurisprudência 

dominante, verifica-se que a autora não produziu a prova técnica e 

essencial para a comprovação de sua alegada incapacidade, de modo que 

precluso o direito de produzi-la. Com efeito, se torna despicienda a análise 

quanto ao preenchimento dos demais requisitos para a concessão do 

benefício uma vez que, necessariamente, deve haver conjugação de 

requisitos legais. Desta feita, não há que se falarem concessão de 

benefício pretendido, pois claramente distante das hipóteses autorizativas. 

Ante o exposto, é IMPROCEDENTE O PEDIDO contido na exordial. Por 

conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, Isento do 

pagamento de custas e honorários por ser beneficiário da justiça gratuita. 

Intime-se a parte autora e em seguida o INSS, na pessoa de seu 

Procurador Federal, remetendo os autos via postal, nos termos do 

Convênio firmado entre o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e 

o INSS. Após, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se o feito, com 

as anotações de praxe. Sobrevindo recurso, certifique-se a 

tempestividade e intime-se a parte recorrida para contrarrazões, após, 

remetam-se ao E. TRF1. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. Nova Monte Verde/MT, 6 de novembro de 2018. 

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 39863 Nr: 1595-26.2010.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cícero Caetano de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO ALVES DE SOUZA MELO 

- OAB:13964/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, é IMPROCEDENTE O PEDIDO contido na exordial. Por 

conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.Isento do 

pagamento de custas e honorários por ser beneficiário da justiça 

gratuita.Intime-se a parte autora e em seguida o INSS, na pessoa de seu 

Procurador Federal, remetendo os autos via postal, nos termos do 

Convênio firmado entre o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e 

o INSS.Após, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se o feito, com 

as anotações de praxe.Sobrevindo recurso, certifique-se a 

tempestividade e intime-se a parte recorrida para contrarrazões, após, 

remetam-se ao E. TRF1.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário.Nova Monte Verde/MT, 6 de novembro de 

2018.BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇAJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 71470 Nr: 1512-97.2016.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBCC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Cassilhas Volpe - 

OAB:53553

 Código 71470 – Autos n. 1512-97.2016.811.0091

Vistos etc.

Analisando os autos, verifico que a defesa do acusado apresentou 

resposta à acusação às fls. 64/66, não suscitando preliminares.

Assim, não estando presentes as hipóteses de absolvição sumária 

prevista no artigo 397, do CPP (causas excludentes da ilicitude, causa 

excludente da culpabilidade, fato narrado não constitui crime e causas de 

extinção da punibilidade), designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia 16 de abril de 2019, às 17h45, devendo ser intimadas as 

testemunhas arroladas pelo Ministério Público na exordial acusatória e pela 

defesa, assim como o réu, para eventuais esclarecimentos, acareações, 

reconhecimento de pessoas e coisas e, ao final, interrogatório, tudo de 

acordo com o artigo 411 do CPP.

Expeça-se Carta Precatória, com prazo de 60 dias, para inquirição das 

testemunhas que eventualmente residirem em outra Comarca, intimando-se 

as partes, por meio de seus patronos, da expedição da missiva .

Intime-se.

Façam-se as intimações necessárias.

Ciência ao Ministério Público e à defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 29 de novembro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 29693 Nr: 557-86.2004.811.0091

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raimundo Ferreira de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aparecido Pedro Mendes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Campos de Azevedo - 

OAB:GO 37.420

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: David Pereira Oliveira - 

OAB:OABMT 7499-A, Ervi Garbin - OAB:MT 3.523-B

 Código 29693 - Autos n. 557-86.2004.811.0091 Decisão Vistos, etc. 

Notifique-se o advogado acerca da revogação ao mandato conforme 

requerido. Anote-se nos sistemas informatizados e na capa dos autos 

quanto ao novo patrono da parte. Lado outro, indefiro o pedido de penhora 

de bens da companheira do executado uma vez que não há nos autos 

prova de haja união estável entre o executado e a pessoa apontada pelo 

exequente, ou que tenha ela se beneficiado com a dívida contraída pelo 

executado. Ademais, a documentação mencionada pelo exequente nada 

demonstra acerca da alegada união estável, em que pese envolva as 

pessoas apontadas. Ressalte-se que nenhuma fotografia de casal, carta, 

notícia de filho em comum ou comprovante de endereço, extratos de redes 

sociais, notícias de jornal em nome do executado e da terceira pessoa 

foram trazidos aos autos pelo exequente, o que revela a anemia 

probatória quanto a alegada união estável. Assim, sendo uma vez que não 

houve a indicação de bens passíveis de penhora pelo exequente, apesar 

de devidamente intimado para tal desiderato, suspendo a execução pelo 

prazo de 1 (um) ano, nos termos do art. 921, inciso III, do CPC. 

Ultrapassado esse período, sem que se tenham encontrado bens 

penhoráveis, arquive-se sem baixa na distribuição (art. 921, § 2º, CPC). 

Suspensa a execução, não serão praticados atos processuais, podendo 

o juiz, entretanto, salvo no caso de arguição de impedimento ou de 

suspeição, ordenar providências urgentes (art. 923, do CPC). Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Nova Monte Verde/MT, 22 de 

novembro de 2018. BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 63434 Nr: 1405-58.2013.811.0091

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Maria do Prado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alex Garcia da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO ALVES DE SOUZA MELO 

- OAB:13964/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO LUIS VERISSIMO - 

OAB:14357

 Código 63434 - Autos n. 1405-58.2013.811.0091

 DECISÃO

Vistos, etc.

Defiro a produção de prova oral formulado pelo requerente.

Assim, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 13 de 

março de 2019, às 13h30.

Intimem-se as partes, na forma do artigo 270 e seguintes, do Código de 

Processo Civil, e art. 422 da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça – CNGC, para comparecerem à audiência, 

sob pena de confissão.

O requerente deverá promover o comparecimento das testemunhas a 

audiência, independente de intimação, nos termos do art. 455, do Código 

de Processo Civil.

A contar da intimação desta decisão o requerente possuirá o prazo de 15 

dias para juntar aos autos o rol das testemunhas a serem ouvidas, nos 

termos dos artigos 357, § 4º e 450, ambos do CPC.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 26 de novembro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 36688 Nr: 1142-02.2008.811.0091

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jorge Teixeira Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Batista da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sabino Ribeiro Soares Neto - 

OAB:OAB/MT 10861-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eron da Silva Lemes - 

OAB:MT 8358-B

 Código 36688 - Autos n. 1142-03.2008.811.0091

 Sentença

Vistos e examinados.

Trata-se de ação monitória em fase de cumprimento de sentença proposta 

por Jorge Teixeira Souza em desfavor da João Batista da Silva, 
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devidamente qualificados nos autos.

Diante da certidão de fl. 64, não foi possível a intimação pessoal do autor 

já que não encontrado no único endereço informado nos autos.

Vieram os autos.

É o relato do necessário.

 Fundamento e Decido.

Tendo em vista que a parte autora da ação não foi encontrada no único 

endereço informado nos autos, impossibilitando sua intimação pessoal, 

torna-se forçoso o julgamento do feito sem resolução de mérito, ante o 

abandono da causa pela parte autora.

Ante o exposto, JULGO E DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, III, do Código de 

Processo Civil.

CONDENO a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais.

Sobrevindo recurso, certifique-se a tempestividade e intime-se a parte 

recorrida para contrarrazões, após, remetam-se ao E. TJMT.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Nova Monte Verde/MT, 26 de novembro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 64899 Nr: 862-21.2014.811.0091

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose I Ulchak - ME, José Inocêncio Ulchak, 

Maria de Lurdes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Chagas Corrêa da Silva 

- OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código – 64899 - Autos n. 862-21.2014.811.0091.

 Despacho

Vistos etc.

Considerando que pesquisa por bens passíveis de penhora foi requerida e 

deferida pelo juízo, tendo ao final restado frutífera a localização de bens, 

esclareça o autor a petição retro, no prazo de 15 (quinze) dias, uma vez 

que o sistema RENAJUD é informatizado e as informações requestadas 

encontram-se no respectivo extrato (fls. 65).

Oportunamente, diga o autor acerca no interesse na penhora dos bens 

encontrados.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 23 de novembro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 62176 Nr: 331-66.2013.811.0091

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Leonardo Perim Claudino

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER OLIVEIRA NAVARRO - 

OAB:16937-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 62176 – Autos n. 331-66.2013.811.0101 Vistos, etc. Em que pese 

o despacho de fl. 114, bem como a manifestação de fls. 122/124, não há 

se falar em restituição do veículo apreendido, uma vez que há sentença, 

inclusive com trânsito em julgado, indeferindo o pedido. No mais, determino 

que o bem seja levado a leilão, depositando-se o dinheiro apurado nos 

autos. Saliento que devido ao decurso do tempo o bem está deteriorado de 

tal forma que está inservível para seu uso comum, de modo que será 

leiloado como sucata, devendo o adquirente retirar o chassi e levar ao 

Detran para dar baixa, sendo que apenas após tal providência poderá 

retirar o veículo. Desde já designo data, hora e local para realização do 

leilão: EDITAL DE LEILÃO, a ser publicado na imprensa oficial, sendo que 

posteriormente tal edital será complementado pelo leiloeiro. DESIGNAÇÃO 

DO (A) LEILOEIRO (A) Com base no art. 883 do CPC/2015, nomeio para o 

encargo os Leiloeiros CIRLEI FREITAS BALBINO DA SILVA Leiloeira 

Pública Oficial matriculada na Junta Comercial/MT sob nº 22 e JOABE 

BALBINO DA SILVA Leiloeiro Público Oficial matriculado na Junta 

Comercial/MT sob nº 29 e matriculado junto a FAMATO como leiloeiro Rural 

sob o Nº 67/2013 e LUIZ BALBINO DA SILVA leiloeiro Rural matriculado na 

FAMATO sob n.º 66/2013. Para a realização do ato, fixo as condições 

aplicáveis, com base no § 1º do art. 880 e art. 885 CPC. REGRAS GERAIS 

DO LEILÃO O requerente será intimado do leilão por meio do seu 

advogado. Caso não tenha procurador constituído nos autos, será 

intimado por carta com aviso de recebimento destinada ao endereço 

constante do processo ou do sistema informatizado da Justiça, ou por 

Oficial de Justiça (CPC, art. 889, I). Caso frustrados esses meios, o 

requerente será tido por intimado pela publicação deste Edital na imprensa 

oficial (CPC, art. 889, parágrafo único). Intimem-se, inclusive os Leiloeiros, 

oportunizando-se lhes vista dos autos. Ciência ao Ministério Público. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Nova Monte Verde/MT, 23 de 

novembro de 2018. BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA Juiz de Direitoc

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 69824 Nr: 422-54.2016.811.0091

 AÇÃO: Notificação->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Federação Sindical dos Servidores Públicos do Estado 

de Mato Grosso - FESSP/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Nova Bandeirantes - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Alves Pinho - OAB:MT n. 

12.709, Juciane Pereira Lima - OAB:MT 17.763-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 69824 – Autos n. 422-54.2016.811.0091

Vistos etc.

Indefiro o pedido retro, já que cabe à parte realizar os meios necessários 

para promover a retirada dos autos.

Ademais, imperioso ressaltar que esta Comarca se encontra atualmente 

sobrecarregada de processos, e com efetivo reduzido, não dispondo de 

meios para a digitalização dos autos.

Desse modo, intime-se o autor para retirar o presente feito no prazo de 15 

dias, sob pena de arquivamento.

Decorrido o prazo, desde já, determino o arquivamento do presente feito.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 23 de novembro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 68427 Nr: 1334-85.2015.811.0091

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Catarina Vieira Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO ALVES DE SOUZA 

MELO - OAB:13964/O

 Código 68427 - Autos n. 1334-85.2015.811.0091 Sentença Vistos e 

examinados. Trata-se de Embargos à Execução opostos pelo Instituto 

Nacional do Seguro Social - INSS em face de Catarina Vieira Gomes. 

cálculos juntados pela contadoria judicial, houve excesso na execução, 

motivo pelo qual, diante da inércia da embargada, que devidamente 

intimada não se manifestou, entendo pela concordância ficta dos cálculos 

apresentados pela contadoria judicial. Desta forma, desfeito o litígio, 

HOMOLOGO os cálculos apresentados pela contadoria judicial à fl. 18, 

para que surtam os seus efeitos jurídicos legais. Ante o exposto, julgo 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os embargos opostos, e ACOLHO, como 

cálculo apto à execução, aquele indicado pela contadoria judicial às fls. 

18. Por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO com resolução do 

mérito. Eventual cobrança, em relação à embargada, deverá observar ao 

disposto no art. 98, § 3º do CPC, por ser beneficiária da Justiça Gratuita. 

Em atenção ao artigo 496, parágrafo 3º, inciso I, do Código de Processo 

Civil, deixo de remeter os autos a instância superior para reexame 

necessário. Com o trânsito em julgado, traslade-se cópia da presente 

sentença para os autos principais – processo n. 881-32.2011.811.0091, 

código 41142 - e, em seguida, expeça-se requisição de pagamento de 

obrigação de pequeno valor. Desde já, defiro para destacar os honorários 

contratuais do advogado na requisição de pequeno valor (RPV). Desta 
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forma, expeçam-se duas requisições de pequeno valor (RPV), uma 

referente ao valor dos honorários contidos no contrato de honorários 

advocatícios, e outra correspondente ao valor dos honorários 

advocatícios sucumbenciais. Informado nos autos o depósito da quantia 

correspondente ao crédito, determino a expedição dos respectivos 

alvarás de levantamento. Após, efetuado o pagamento e nada sendo 

requerido no prazo de 10 dias, arquivem-se os autos nos termos do artigo 

924, inciso II, do CPC. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Nova Monte Verde/MT, 23 de novembro de 2018 BRUNO CÉSAR 

SINGULANI FRANÇA Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 65354 Nr: 1231-15.2014.811.0091

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Milton Queiroz Lopes - 

OAB:OAB/MT 9821-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ervi Garbin - OAB:MT 3.523-B

 Código 35588 – Autos n. 43-94.2008.811.0091

Vistos, etc.

À vista da certidão de fl. 32, expeça-se novo mandado de penhora, 

avaliação e intimação.

Sendo negativa a diligência, intime-se o exequente para indicar bens a 

penhora ou requerer o que lhe é de direito, no prazo de 15 dias.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 23 de novembro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 73523 Nr: 948-84.2017.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EBSK, Francilene Reis Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bradesco Seguros S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Campos de Azevedo - 

OAB:GO 37.420, RICARDO ALEXANDRE VIANA - OAB:17947/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11660/O

 Código 73523 - Autos n. 948-84.2017.811.0091

 SENTENÇA

Vistos e examinados.

Trata-se de Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Materiais e 

Morais, e Obrigação de Fazer, proposta por Ellen Beatriz Santos Kanofre 

representada por Francilene Reis Santos, em face de BRADESCO 

SEGUROS S/A todos qualificados nos autos em epígrafe.

Às fls. 69/70 as partes informam que firmaram acordo, pugnando pela sua 

homologação, e pela extinção do processo.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relato do necessário.

Fundamento e Decido

Analisando os autos, vislumbro que os requisitos legais do negócio jurídico 

encontram-se presentes no acordo firmado.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea “b” do CPC, 

HOMOLOGO POR SENTENÇA, para que produza seus efeitos jurídicos e 

legais, o acordo celebrado entre as partes.

 Por consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito.

Eventuais custas remanescentes pela parte autora, ficando a exigibilidade 

suspensa por ser beneficiária da justiça gratuita.

Por se tratar de ato incompatível com o direito de recorrer, certifique-se o 

transito em julgado e arquivem-se os autos, com as baixas e 

comunicações necessárias.

 Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Nova Monte Verde/MT, 22 de novembro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 66473 Nr: 101-53.2015.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JTG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TdSG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Pereira dos Santos - 

OAB:13388/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Franssiely Longhini Carlos 

Possamãe - OAB:MT 19.968

 Código 66473 – Autos n. 101-53.2015.811.0091

Vistos etc.

Ante a petição de fls. 126 e 128, intime-se a parte autora pessoalmente, 

para constituir novo advogado para patrocinar seus interesses nos autos, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 23 de novembro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 69493 Nr: 237-16.2016.811.0091

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juliana Furlani Padua

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosimar Laranjeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eron da Silva Lemes - OAB:MT 

8358-B, Fernando Luis Verissímo - OAB:OAB/MT - 14.357

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 69493 – Autos nº 237-16.2016.811.0091 SENTENÇA Vistos e 

examinados. Trata-se de Ação de Execução para entrega de coisa incerta 

c.c Medida Cautelar de Arresto movida por JULIANA FURLANI PADUA em 

face de ROSIMAR LARANJEIRA, já qualificados nos autos. O art. 321 do 

CPC dispõe sobre emenda da petição inicial no prazo de 15 (quinze) dias. 

O § único do mesmo artigo determina que o juiz indefira a petição inicial 

caso o autor não cumpra a diligência. Logo, o mandamento é claro e não 

deixa dúvidas. Caso o autor não cumpra com a determinação e regularize 

a petição essa será indeferida. Lamentavelmente a parte promovente não 

cumpriu a determinação de adequar a petição inicial, deixando, conforme 

se extrai dos autos, apesar de intimada, decorrer o prazo respectivo sem 

nada apresentar ou requerer. No presente caso não há falar em intimação 

pessoal do autor para providenciar o recolhimento das custas 

processuais, uma vez que a irregularidade restou detectada antes de ter 

início o curso regular da presente demanda. Diante da exigência legal e 

tendo em vista que o autor, apesar de devidamente intimado para corrigir a 

falha, permaneceu inerte, deve a exordial ser indeferida, nos termos do 

art. 321, parágrafo único, do CPC. Sendo assim, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma dos artigos 321 e 

485, inciso I, do Código de Processo Civil, procedendo-se ao 

cancelamento da distribuição, após o trânsito em julgado, arquivando-se 

ao final. Custas eventualmente remanescentes pelo autor. Sobrevindo 

recurso, certifique-se a tempestividade e, se arrazoado, havendo 

necessidade, intime-se o recorrido para apresentar contrarrazões. Tudo 

cumprido, remeta-se ao E. Tribunal de Justiça de Grosso para apreciação. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Nova Monte Verde/MT, 23 de novembro de 2018. BRUNO 

CÉSAR SINGULANI FRANÇA Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 66362 Nr: 47-87.2015.811.0091

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processos Cautelares->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: TdSG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JTG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ervi Garbin - OAB:MT 3.523-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thiago Pereira dos Santos - 
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OAB:13388/MT

 Código 66362 - Autos n. 47-87.2015.811.0091 SENTENÇA Vistos e 

examinados. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão de Menor, proposta 

por Thais da Silva Gregório em face de Juliano Thibes Guedes, ambos 

devidamente qualificados nos autos. Inicialmente, deve ser consignado ao 

caso em tela se aplica o artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

razão pela qual, em observância aos princípios da celeridade processual e 

da razoável duração do processo, passo a julgar antecipadamente a lide. 

Tendo em vista que o requerido foi devidamente citado para apresentar 

contestação, sem, contudo, ter se manifestado nos autos, decreto sua 

revelia, nos termos do artigo 344 do Código de Processo Civil. Contudo, 

deixo de aplicar o efeito material da presunção da veracidade dos fatos 

descritos na inicial, por versar a presente demandada de direito 

indisponível, nos termos do artigo 345, II, do Código de Processo Civil. Em 

que pese à revelia, no caso dos autos, não induzir a presunção da 

veracidade dos fatos, verifico que foi acordado entre as partes que 

genitora permaneceria com a guarda da criança Vytor Hugo Gregório 

Guedes. Vislumbra-se do Estudo Psicossocial acostado às fls. 60/61, que 

o menor não se encontra em situação de risco, estando adaptado ao local 

em que reside atualmente. Por outro lado, se a parte requerente pretende 

discutir os alimentos, deverá fazê-lo em ação própria. Ante o exposto, 

JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, com resolução de mérito, tornando 

definitiva a liminar deferida, para que produza todos os efeitos legais, com 

fulcro nos artigos 307 e 487, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, 

anotando, entretanto, que tal decisão em nada interfere nos direitos do 

genitor quanto à convivência e visitas ao seu filho. Sem custas e 

honorários. Com o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os 

autos, com as baixas e comunicações necessárias. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Nova Monte Verde/MT, 23 de 

novembro de 2018. BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 67600 Nr: 800-44.2015.811.0091

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecido Domingos Errerias Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PSJP - Empreendimentos e Participações S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO ANDREOTTI ERRERIAS - 

OAB:PR 37082

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andressa Calvoso Carvalho 

de Mendonça - OAB:6173 MT, Roberto Cavalcante Batista - OAB:MT 

5868-A

 Código 67600 - Autos n. 800-44.2015.811.0091

Vistos etc.

Nos termos do artigo 9º do Código de Ritos, intime-se o embargante para 

se manifestar quanto à petição de fls. 331 no prazo de 05 (cinco) dias.

Decorrido o prazo, venham os autos imediatamente conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 29 de novembro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 75373 Nr: 1976-87.2017.811.0091

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Moval Móveis Arapongas Ltda, João Sequeira Cardoso 

e Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D. A. Bovolanti Moveis - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA REGO SAMPAIO - 

OAB:67771

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código – 75373 - Autos n. 1976-87.2017.811.0091. Decisão Vistos etc. 

Acolho, em parte, a emenda feita à petição inicial (fls.41/43). Analisando 

os autos verifico que entre as empresas mencionadas há identidade de 

telefone, de cidade, de nome fantasia, de endereço de e-mail, e o 

estabelecimento comercial encontra-se no mesmo endereço, embora a 

razão social seja diferente. Ademais, verifico também que há grau de 

parentesco entre o responsável pela empresa JACARANDÁ MÓVEIS – 

EIRELLI, Fernando Nicolleti Bovolanti e a pessoa por ele apontada como 

responsável pela empresa BOVOLANTI MÓVEIS –ME, Delfina Antônia 

Bovolanti. Com efeito, tenho que resta suficientemente demonstrada a 

ocorrência da sucessão empresarial entre as empresas mencionadas. 

Também, não há notícias da ocorrência do regular trespasse, o qual deve 

ser averbado nas margens do registro para efeitos perante terceiros, do 

que faz surgir a responsabilidade da sucessora pelas obrigações da 

empresa sucedida. Assim, com base na remansosa doutrina e 

jurisprudência, DEFIRO a emenda a inicial e DETERMINO a inclusão da 

empresa JACARANDÁ MÓVEIS – EIRELLI, CNPJ: 29.450.800.0001-96, no 

polo passivo da demanda. Apresentando o requerido, embargos à ação 

monitória, no prazo legal, certifique-se e intime-se o autor para responder 

os embargos no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 702, § 5º, 

do CPC. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Nova Monte 

Verde/MT, 21 de novembro de 2018. BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA 

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 36631 Nr: 1085-81.2008.811.0091

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Finasa S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Reginaldo Paulo de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Martins - OAB:SP 84.314, 

Mauro A. de Moura Apoitia - OAB:OAB/MT - 11.896

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprida a determinação de fl. 48, intimo o autor para requerer o que for 

de direito no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65063 Nr: 992-11.2014.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco Costa Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudinéia de Oliveira - 

OAB:OAB/MT 10.845, THIAGO ALVES DE SOUZA MELO - OAB:13964/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do retorno dos autos da segunda instância, impulsiono os autos 

para intimação da parte autora para requerer o que entender de direito, no 

prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 73207 Nr: 759-09.2017.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA LUZIA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOISES FERREIRA JUNIOR - 

OAB:46338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 73207 - Autos n. 759-09.2017.811.0091 Sentença Vistos etc. 

Trata-se de Ação Previdenciária - Aposentadoria Rural por Idade ajuizada 

por VERA LUZIA FERREIRA em face do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente qualificados nos autos. 

Percebe-se, portanto, que o requerente não logrou comprovar o requisito 

previsto no art. 48, § 2º, da Lei n. 8.212/91, qual seja, o efetivo exercício 

de atividade rural, ainda que de forma descontínua, no período 

imediatamente anterior ao requerimento do benefício, por tempo igual ao 

número de meses de contribuição correspondente à carência do benefício 

pretendido. Com efeito, resta nos autos tão somente a prova testemunhal 

produzida em juízo, no entanto, como dito alhures, há entendimento 

sumulado no sentido de que sozinha a prova testemunhal não basta à 

comprovação da atividade rurícola para fins de concessão do benefício 

previdenciário. Ante o exposto, declaro extinto o processo, com resolução 

de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, e JULGO 

IMPROCEDENTE O PEDIDO exordial. Isento do pagamento de custas e 
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honorários por ser beneficiário da justiça gratuita. Intime-se a parte autora 

e em seguida o INSS, na pessoa de seu Procurador Federal, remetendo os 

autos via postal, nos termos do Convênio firmado entre o Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso e o INSS. Após, certifique-se o trânsito 

em julgado e arquive-se o feito, com as anotações de praxe. Sobrevindo 

recurso, certifique-se a tempestividade e intime-se a parte recorrida para 

contrarrazões, após, remetam-se ao E. TRF1. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Nova Monte Verde/MT, 6 

de novembro de 2018. BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 77363 Nr: 1000237-23.2017.811.0007

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucia Rezende Bezerra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Franssiely Longhini Carlos 

Possamãe - OAB:MT 19.968

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 77363 - Autos n. 427-81.2013.811.0091 SENTENÇA Vistos e 

examinados. Trata-se de Ação Previdenciária de Concessão de Auxílio 

Doença com Pedido de Antecipação de Tutela ajuizada por Lucia Rezende 

Bezerra em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, 

devidamente qualificados nos autos, alegando, em síntese, preencher os 

requisitos necessários à concessão do benefício previdenciário. Ante o 

exposto, é IMPROCEDENTE O PEDIDO contido na exordial. Por conseguinte, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos 

do art. 487, I, do Código de Processo Civil. CONDENO a parte requerente 

ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios, que arbitro em 10% do valor da causa, ressalvando o 

disposto no § 3º, art. 98 do Código de Processo Civil. Intime-se a parte 

autora e em seguida o INSS, na pessoa de seu Procurador Federal, 

remetendo os autos via postal, nos termos do Convênio firmado entre o 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e o INSS. Certifique-se 

quanto ao pagamento dos honorários periciais. Caso não tenha sido 

realizado, expeça-se a requisição de pequeno valor relativa aos 

honorários periciais em favor do médico perito nomeado nos termos da 

Resolução 305/2014 do Conselho da Justiça Federal. Após, certifique-se o 

trânsito em julgado e arquive-se o feito, com as anotações de praxe. 

Sobrevindo recurso, certifique-se a tempestividade e intime-se a parte 

recorrida para contrarrazões, após, remetam-se ao E. TRF1. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Nova Monte Verde/MT, 29 de 

novembro de 2018. BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 72541 Nr: 306-14.2017.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jobé Barreto de Oliveira - 

OAB:8404/MT, Lucinéia Rodrigues de Souza - OAB:16339, Mauricio 

de Carvalho - OAB:OAB/MT 10.052/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 72541 - Autos n. 306-14.2017.811.0091 Sentença Vistos etc. 

Trata-se de Ação Previdenciária - Aposentadoria Rural por Idade com 

Pedido de Antecipação de Tutela ajuizada por MARIA APARECIDA DA 

SILVA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, 

devidamente qualificados nos autos. Não há nos autos nem mesmo os 

documentos exemplificativos elencados no rol do art. 106 da Lei 8213/91. 

Com efeito, resta nos autos tão somente a prova testemunhal produzida 

em juízo, no entanto, como dito alhures, há entendimento sumulado no 

sentido de que sozinha a prova testemunhal não basta à comprovação da 

atividade rurícola para fins de concessão do benefício previdenciário. 

Ante o exposto, declaro extinto o processo, com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, e JULGO 

IMPROCEDENTE O PEDIDO exordial. Isento do pagamento de custas e 

honorários por ser beneficiário da justiça gratuita. Intime-se a parte autora 

e em seguida o INSS, na pessoa de seu Procurador Federal, remetendo os 

autos via postal, nos termos do Convênio firmado entre o Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso e o INSS. Após, certifique-se o trânsito 

em julgado e arquive-se o feito, com as anotações de praxe. Sobrevindo 

recurso, certifique-se a tempestividade e intime-se a parte recorrida para 

contrarrazões, após, remetam-se ao E. TRF1. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Nova Monte Verde/MT, 

29 de novembro de 2018. BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA Juiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 76979 Nr: 918-15.2018.811.0091

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neuza Vieira Maximiano

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdir Pereira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELE LUCIANA DE 

OLIVEIRA - OAB:53585

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 76979 – n.º 91-15.2018.811.0091

 Sentença

Vistos etc.

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por NEUZA VIEIRA 

MAXIMIANO em face de VALDIR PEREIRA DOS SANTOS.

A inicial veio acompanhada dos documentos de fls. 10/34.

À fl. 40 o requerente pugna pela homologação da desistência da ação.

 É relato do necessário

Fundamento e decido.

 Ante o pedido de desistência formulado pelo requerente, a extinção do 

processo é a medida que se impõe.

Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta e sem maiores delongas, 

JULGO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no 

artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil, e ainda, após o trânsito em 

julgado, determino arquivamento do presente feito, com as devidas 

anotações, comunicações e baixas necessárias no cartório distribuidor.

Sem custas.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Nova Monte Verde/MT, 22 de novembro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 32875 Nr: 246-27.2006.811.0091

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Valmir Wingembach

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aurrondes Francisco Machado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Janaina Rebuci Dezanetti - 

OAB:OAB/MT 7.804-B, THIAGO ALVES DE SOUZA MELO - 

OAB:13964/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sabino Ribeiro Soares Neto - 

OAB:OAB/MT 10861-A

 Código 32875 – Autos nº 246-27.2007.811.0091

 SENTENÇA

Vistos, etc.

Trata-se de execução de título extrajudicial proposta JOSÉ VALMIR 

WINGEMBACH em face de AURRONDES FRANCISCO MACHADO, todos 

devidamente qualificados nos autos.

À fl. 188, foi lavrado termo de adjudicação do bem penhora.

É o relatório.

Decido.

O artigo 924, do Código de Processo Civil, assim dispõe:

Art. 924.  Extingue-se a execução quando:

I - a petição inicial for indeferida;

II - a obrigação for satisfeita;

III - o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida;

IV - o exequente renunciar ao crédito;

V - ocorrer a prescrição intercorrente.

Desse modo, o processo deve ser extinto, tendo em vista que a parte 

Exequente adjudicou para si bens do devedor em quantidade suficiente a 

satisfação da dívida, de modo que houve a total satisfação do crédito.

Diante da satisfação da pretensão executória, com fundamento no art. 
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924, II, do CPC, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução de mérito.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Nova Monte Verde/MT, 23 de novembro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 63017 Nr: 1068-69.2013.811.0091

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Karollyny Vitorya dos Santos Moreira, Adauto Moreira 

da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Sergio Carvalho Silverio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wagner Oliveira Navarro - 

OAB:OAB/MT16.937-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 63017 - Autos n. 1068-69.2013.811.0091 SENTENÇA Vistos etc. 

Trata-se de Medida Cautelar inominada movida por KAROLLYNY VITORYA 

DOS SANTOS MOREIRA, representada por ADAUTO MOREIRA DA SILVA 

em face de do LUIZ SERGIO CARVALHO SILVERIO movida sob a égide do 

CPC 1973. Ao caso em tela se aplica o artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, razão pela qual, em observância aos princípios da 

celeridade processual e da razoável duração do processo, passo julgar 

antecipadamente a lide. A redação do art. 807 do CPC de 1973 assim 

estabelecia: As medidas cautelares conservam a sua eficácia enquanto 

forem uteis ao processo principal, “mas podem, a qualquer tempo, ser 

revogadas ou modificadas” (art. 807). Assim dispõe o artigo 309 do 

Código de Processo Civil: Se por qualquer motivo cessar a eficácia da 

tutela cautelar, é vedado à parte renovar o pedido, salvo sob novo 

fundamento.” É justamente este o caso dos autos, uma vez que nos autos 

principais apensos a este feito, houve a prolação de sentença com 

resolução de mérito, o que demonstra a desnecessidade da tramitação da 

presente cautelar, uma vez que exaurida sua finalidade. Assim, cessada a 

eficácia da medida, dá a parte ensejo a extinção do processo, que se 

opera ope legis, como ensina Humberto Theodoro Júnior, na festejada 

obra “Processo cautelar”: Ante o exposto, declaro a ineficácia da medida 

cautelar e, JULGO EXTINTO o processo, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. 

Condeno o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, bem 

como honorários, que fixo em 10% sobre o valor da causa, ficando a 

exigibilidade suspensa nos termos do art. 98, §3º, do CPC. Oficie-se ao 

CRI determinando o levantamento da restrição lançada na matrícula do 

imóvel. Após o trânsito em julgado, arquive-se e dê-se baixa, observadas 

as formalidades legais. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Nova Monte Verde, 22 de novembro de 2018. BRUNO CÉSAR SINGULANI 

FRANÇA Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 40781 Nr: 520-15.2011.811.0091

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucas Muller

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Elétricas Matogrossenses S/A - Rede 

Cemat

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Herrera Bertone Gussi 

- OAB:OAB/MT-11.259-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos Guidoni Filho 

- OAB:146997 SP, MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - 

OAB:3127-A, OZANA BAPTISTA GUSMAO - OAB:217447

 Código 40781 - Autos n. 520-15.2011.811. 0091.

 Vistos, etc.

Intime-se o executado para, no prazo de 15 (quinze) dias pagar o débito 

exequendo, acrescido de custas, se houver (art. 523, caput, CPC).

Advirta-se o executado, que não sendo efetuado o pagamento voluntário 

no prazo acima assinalado, o débito será acrescido de 10% (dez por 

cento) e, também, de honorários advocatícios de 10% (dez por cento), 

conforme previsão do § 1º, do art. 523 do CPC.

Não efetuado o pagamento no prazo legal, expeça-se mandando de 

penhora e avaliação para a expropriação de bens do executado, 

arrestando-se tantos bens quantos bastem para o pagamento do débito 

(art. 523, § 3º, CPC).

Intime-se o executado de que os Embargos poderão ser oferecidos em 15 

(quinze) dias, a contar do decurso do prazo para o pagamento voluntário 

do débito, nos termos art. 525 do CPC.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 22 de novembro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 65852 Nr: 1607-98.2014.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PFdM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Suetonio Paz - 

OAB:5203-B/MT

 Código 65852 – Autos n. 1607-98.2014.811.0091.

 Vistos etc.

Certificada a tempestividade à fl. 333, recebo o presente Recurso em 

Sentido Estrito.

Nos termos do art. 588 do Código de Processo Penal, intime-se a defesa 

do réu para apresentar as razões recursais no prazo legal e, após, dê-se 

vista dos autos ao Ministério Público para apresentar contrarrazões, no 

prazo legal.

Apresentada as contrarrazões ou não, cerifique-se e voltem os autos 

conclusos para sustentação ou reforma da decisão recorrida.

Por fim, desentranhe-se o documento de fl. 332, eis que estranha ao 

processo, devendo entregar ao causídico subscritor.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 30 de novembro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 41139 Nr: 878-77.2011.811.0091

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anaconda Industrial e Agrícola de Cereais S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Della Rosa Comércio Atacadista de Alimentos 

LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mário Cardi Filho - OAB:OAB/MT 

3.584-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 41139 - Autos n. 878-77.2011.811.0091.

 SENTENÇA

Vistos etc.

Trata-se Execução de Título extrajudicial movida por ANACONDA 

INDUSTRIAL E AGRÍCOLA DE CEREAIS S/A em face de DELLA ROSA 

COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA-ME.

A parte autora foi pessoalmente intimada para dar andamento no feito, no 

entanto, quedou-se inerte conforme certidão de fls. 43.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Lamentavelmente a parte promovente não cumpriu a determinação judicial, 

deixando, conforme se extrai dos autos, apesar de pessoalmente 

intimada, deixou de promover os atos e as diligências que lhe incumbia, e 

abandonou a causa por mais de 30 (trinta) dias, sem nada apresentar ou 

requerer.

Sendo assim, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM JULGAMENTO DO 

MÉRITO, na forma do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Nos termos do art. 485, § 2º do CPC, condeno o autor ao pagamento das 

custas processuais.

 Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

 Após, arquive-se.

Nova Monte Verde/MT, 23 de novembro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França
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 Cod. Proc.: 66099 Nr: 1829-66.2014.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wanderley Pereira de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eron da Silva Lemes - 

OAB:MT 8358-B

 Código 66099 - Autos n. 1829-66.2014.811.0091

SENTENÇA

Vistos etc.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia em face 

de WANDERLEY PEREIRA DE CARVALHO, já qualificado nos autos em 

epígrafe, atribuindo-lhe a prática dos crime previstos nos artigo 306 e 309 

da Lei 9.503/97.

Às fls. 59/60 ofertada e aceita a proposta de suspensão condicional do 

processo. À fl. 64, o Ministério Público manifestou-se pela extinção da 

punibilidade, ante o cumprimento da proposta de suspensão condicional 

oferecida ao réu.

Foi certificado o cumprimento das medidas impostas (fls.67).

Vieram-me os autos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Depreende-se dos autos que o réu cumpriu integralmente as condições 

impostas em audiência, razão pela qual é salutar a extinção da 

punibilidade.

 Ante o exposto, com fundamento no § 5º do artigo 89 da Lei nº. 9099/95, 

declaro extinta a punibilidade de WANDERLEY PEREIRA DE CARVALHO, 

extinguindo o processo com resolução de mérito.

Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente feito, com as devidas 

anotações, comunicações e baixas necessárias.

Ciência ao Ministério Público.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Nova Monte Verde/MT, 28 de novembro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 72024 Nr: 23753-18.2016.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edemilson Marino dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Shirlene Benites Bognar - 

OAB:MT 16.211

 Código 72024 – Autos n. 23753-18.2016.811.0091.

 SENTENÇA

Vistos e examinados.

Trata-se de processo executivo de pena do sentenciado Edemilson Marino 

dos Santos, condenado à pena de 08 meses e 05 dias de detenção, e 79 

dias-multa, substituída por restritiva de direitos.

Instado a se manifestar, o Ministério Público pugnou pela extinção da pena 

do reeducando pelo seu cumprimento integral (fl. 42).

É o relatório.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

 Compulsando os autos, verifico que assiste razão ao Parquet, porquanto 

ressai dos autos que a pena imposta foi devidamente cumprida.

 Ante ao exposto, com fundamento no art. 66, II, da Lei de Execução Penal, 

JULGO EXTINTA a punibilidade do recuperando EDEMILSON MARINO DOS 

SANTOS, diante do cumprimento integral da pena.

Não havendo irresignação recursal voluntária, certifique o trânsito em 

julgado e promova o ARQUIVAMENTO destes autos mediante anotações e 

baixas de estilo.

Após, concretizadas as medidas pertinentes às necessárias 

comunicações para que o recuperando não sofra as consequências 

decorrentes do presente procedimento, observando o que preconiza o 

artigo 202 da Lei nº 7.210/1984 e a CNGC, ARQUIVE-SE.

Ciência ao Ministério Público.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Nova Monte Verde/MT, 18 de outubro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 68811 Nr: 1593-80.2015.811.0091

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Magalhães Comércio de Materiais para 

Construção LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ervi Garbin - OAB:MT 3.523-B

 Código 68811 - Autos n. 1593-80.2015.811.0091

 SENTENÇA

Vistos e examinados.

Dispensado o relatório, conforme artigo 81, §3º, da Lei 9.099/95.

Fundamento e decido.

Inicialmente, ofertada proposta de transação penal ao autor do fato pelo 

Ministério Público, este cumpriu a transação penal.

 Desta forma, é salutar a extinção de sua punibilidade.

Ante o exposto, HOMOLOGO a transação penal e declaro extinta a 

punibilidade de Magalhães Comércio de Materiais para Construção 

LTDA-ME pertinente ao ilícito penal que lhe foi imputado, extinguindo o 

processo e, após o trânsito em julgado, determino o arquivamento do 

presente feito, com as devidas anotações, comunicações e baixas 

necessárias, com as ressalvas do art. 76, § 4º da Lei 9.099/95.

Ciência ao Ministério Público.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Nova Monte Verde/MT, 21 de novembro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 68780 Nr: 1584-21.2015.811.0091

 AÇÃO: Crimes de Calúnia, Injúria e Difamação de Competência do Juiz 

Singular->Processo Especial do Código de Processo Penal->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Márcio Jesus Gattiboni, Eron da Silva Lemes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arion Silveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Luis Verissímo - 

OAB:OAB/MT - 14.357

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 68780 – Autos n. 1584-21.2015.811.0101

Vistos, etc.

Intimem-se os querelantes para se manifestarem quanto a eventual 

ocorrência da decadência do direito de queixa, no prazo de 10 dias.

Após, concluso.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 22 de novembro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

Comarca de Nova Ubiratã

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 31606 Nr: 243-53.2008.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZILMA DE LIMA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEI FRÂNCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CECILIA NOBRE TORRES - 

OAB:17453, DANIELA DE PAULA BERGAMASCHI - OAB:7367, Plinio 

Fco Bergamaschi Junior - OAB:8384-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NAIDE APARECIDA COCA DO 

NASCIMENTO - OAB:7899
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 Ante ao exposto, JULGO EXTINTO feito, sem resolução de mérito, à luz do 

artigo 485, inciso VI, do CPC, em razão da ilegitimidade das partes. 

Condeno a autora em litigância de má-fé, aplicando-lhe multa de 5% sobre 

o valor atualizado da causa e a indenizar o requerido pelos prejuízos que 

este sofreu, condenando-a, ainda ao pagamento de custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por 

cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 82 e 85 § 

2º e incisos do CPC.Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Havendo apelação, intime-se a parte recorrida para 

apresentação de contrarrazões no prazo legal (art. 1010, §1°, NCPC), 

após remeta-se os autos ao E. TJM, para juízo de admissibilidade (art. 

1010, §3°, NCPC).Após o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e 

anotações. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 61863 Nr: 307-48.2017.811.0107

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CPL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SÉRGIO HEMING - 

OAB:OAB/MT 2869, SÉRGIO HEMING JUNIOR - OAB:20.865/MT

 Vistos.

Procedo a análise do feito conforme Ofício Circular n°. 340/2018-CSC-CGJ 

(Campanha Justiça pela Paz em Casa).

O denunciado na ref. 44, alega, preliminarmente, atipicidade da conduta do 

denunciado.

O MPE se manifestou em sentido contrário (ref. 53).

A postulação da defesa, neste momento sumário, não merece guarida, 

posto que a denúncia preenche os requisitos do art. 41 do Código de 

Processo Penal, vez que, de forma concisa expõe o fato criminoso, suas 

circunstâncias, a qualificação do acusado, a classificação do crime e o rol 

de testemunhas, o que afasta, também, a falta de pressuposto processual 

ou condição da ação.

Some-se a isso, o fato de existir indícios de materialidade e autoria, 

conforme decisão de ref. 4, na qual recebeu a denúncia.

Assim, rejeito a tese expendida pela defesa.

Em prosseguimento ao feito, e inocorrente qualquer das hipóteses do art. 

397 do Código de Processo Penal, designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 23/05/2019, às 14h10min.

Intimem-se as partes e as testemunhas/informantes arroladas.

Em se tratando de informante/testemunha residente fora dos limites da 

Comarca, expeça-se carta precatória para inquirição, conforme a 

designação do Juízo Deprecado, com prazo de cumprimento de 30 (trinta) 

dias. Expedida à missiva, comunique-se a defesa para que, querendo, 

acompanhe junto a este último a realização do ato (Súmula 273 do STJ).

Não localizada alguma das pessoas a serem inquiridas, intime-se a parte 

interessada na inquirição para que, em 05 (cinco) dias, indique o 

respectivo paradeiro ou a substitua, desde já assentado que o silêncio 

será interpretado como desistência tácita, prosseguindo o feito em seus 

demais termos.

CIÊNCIA AO MPE.

Intime-se. CUMPRA-SE, servindo-se cópia desta decisão como 

mandado/ofício/carta precatória, ante a escassez de servidores nesta 

Comarca.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 51363 Nr: 703-64.2013.811.0107

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEMAR NISSOLA, ALZIRA NISSOLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARLINDO RAMOS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiano Gavioli Fachini - 

OAB:5.425-B, MAURICIO VIEIRA SERPA - OAB:12758/MT, RAFAEL 

WASNIESKI - OAB:14334/MS, RICARDO ROBERTO DALMAGRO - 

OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS DE MOURA HORTA - 

OAB:9811-B

 Ante ao exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão inicial, resolvendo o 

mérito da demanda, nos termos do artigo 487, I, do NCPC. Sem prejuízo, 

REJEITO o pedido contraposto.Tendo em vista que a parte requerida 

decaiu de parte ínfima do pedido, CONDENO a parte autora ao pagamento 

de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo 

em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos 

dos artigos 82 e 85, § 2º e incisos do NCPC.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Havendo apelação, intime-se o recorrido para 

apresentação de contrarrazões no prazo legal (art. 1010, §1°, NCPC). 

Decorrido o prazo, com ou sem contrarrazões, remetam-se os autos ao E. 

TJM, para juízo de admissibilidade (art. 1010, §3°, NCPC).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 68270 Nr: 948-02.2018.811.0107

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: vanderly Rudge Gnoato - 

OAB:17786

 Vistos.

Procedo a análise do feito conforme Ofício Circular n°. 340/2018-CSC-CGJ 

(Campanha Justiça pela Paz em Casa).

O denunciado na ref. 46, alega, preliminarmente, inépcia da petição inicial, 

uma vez que a denúncia foi feita de forma genérica.

O MPE se manifestou em sentido contrário (ref. 49).

A postulação da defesa, neste momento sumário, não merece guarida, 

posto que a denúncia preenche os requisitos do art. 41 do Código de 

Processo Penal, vez que, de forma concisa expõe o fato criminoso, suas 

circunstâncias, a qualificação do acusado, a classificação do crime e o rol 

de testemunhas, o que afasta, também, a falta de pressuposto processual 

ou condição da ação.

Some-se a isso, o fato de existir indícios de materialidade e autoria, 

conforme decisão de ref. 4, na qual recebeu a denúncia.

Assim, rejeito a tese expendida pela defesa.

Em prosseguimento ao feito, e inocorrente qualquer das hipóteses do art. 

397 do Código de Processo Penal, designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 23/05/2019, às 13h30min.

Intimem-se as partes e as testemunhas/informantes arroladas.

Em se tratando de informante/testemunha residente fora dos limites da 

Comarca, expeça-se carta precatória para inquirição, conforme a 

designação do Juízo Deprecado, com prazo de cumprimento de 30 (trinta) 

dias. Expedida à missiva, comunique-se a defesa para que, querendo, 

acompanhe junto a este último a realização do ato (Súmula 273 do STJ).

Não localizada alguma das pessoas a serem inquiridas, intime-se a parte 

interessada na inquirição para que, em 05 (cinco) dias, indique o 

respectivo paradeiro ou a substitua, desde já assentado que o silêncio 

será interpretado como desistência tácita, prosseguindo o feito em seus 

demais termos.

CIÊNCIA AO MPE.

Intime-se. CUMPRA-SE, servindo-se cópia desta decisão como 

mandado/ofício/carta precatória, ante a escassez de servidores nesta 

Comarca.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 67170 Nr: 418-95.2018.811.0107

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDSV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIANA DA CUNHA PEREIRA 

- OAB:16214

 Vistos.

Procedo a análise do feito conforme Ofício Circular n°. 340/2018-CSC-CGJ 

(Campanha Justiça pela Paz em Casa).

Considerando o lapso temporal do pedido de ref. 51, intime-se a causídica 

nomeada à ref. 19, para que apresente resposta à acusação.

Intime-se.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 58347 Nr: 478-39.2016.811.0107

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: vanderly Rudge Gnoato - 

OAB:17786

 Vistos.

Procedo a análise do feito conforme Ofício Circular n°. 340/2018-CSC-CGJ 

(Campanha Justiça pela Paz em Casa).

Em prosseguimento ao feito, não havendo o acusado alegado preliminares, 

e inocorrente qualquer das hipóteses do art. 397 do Código de Processo 

Penal, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 14/02/2019, 

às 13h30min.

Intimem-se as partes e as testemunhas/informantes arroladas.

Em se tratando de informante/testemunha residente fora dos limites da 

Comarca, expeça-se carta precatória para inquirição, conforme a 

designação do Juízo Deprecado, com prazo de cumprimento de 30 (trinta) 

dias. Expedida à missiva, comunique-se a defesa para que, querendo, 

acompanhe junto a este último a realização do ato (Súmula 273 do STJ).

Não localizada alguma das pessoas a serem inquiridas, intime-se a parte 

interessada na inquirição para que, em 05 (cinco) dias, indique o 

respectivo paradeiro ou a substitua, desde já assentado que o silêncio 

será interpretado como desistência tácita, prosseguindo o feito em seus 

demais termos.

CIÊNCIA AO MPE.

Intime-se. Cumpra-se, servindo-se cópia desta decisão como 

mandado/ofício/carta precatória, ante a escassez de servidores nesta 

Comarca.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 68898 Nr: 1221-78.2018.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELI GOMES, JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA, SIMONE 

TEREZA DE OLIVEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE NOVA UBIRATÃ/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUCLESIO BORTOLAS - 

OAB:17544/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSVALDO PEREIRA BRAGA - 

OAB:6013/MT, ROGÉRIO FERREIRA DA SILVA - OAB:7868-A/MT

 Ante o exposto, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA, ante a ausência dos 

requisitos ínsitos a medida vindicada.No mais, escoado o prazo recursal, 

venham os autos conclusos para saneamento.Intime-se.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 59514 Nr: 1043-03.2016.811.0107

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL BANDEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rudimar Rommel - 

OAB:8238-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que se trata de missiva, o qual tem como 

objetivo a citação/intimação/penhora/ de bens do devedor, contudo 

encontra-se paralisada sem manifestação da parte exequente/requerente 

há mais de 30 (trinta) dias, fato que enseja o reconhecimento de seu 

desinteresse no cumprimento da ordem.

Desse modo, determino a imediata devolução da presente, 

independentemente de cumprimento, ante a ausência do cumprimento de 

atos e diligências, que incumbia a parte exequente.

Cumpra-se, consignando as nossas homenagens de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32740 Nr: 90-49.2010.811.0107

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdir Daroit

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Olavo Demari Webber, GRAUNA MADEIRAS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO ZAMPIERI - 

OAB:4094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:7299-B/MT, JOÃO ANTENOR DE MELO LEITE - OAB:5.123-A, 

RENATO LUIS RONCON - OAB:11465/MT

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os presentes autos para o 

fim de proceder a intimação das partes acerca da sentença com 

resolução de mérito de fls 1046 a 1050, cujo dispositivo resta abaixo 

colacionado: Ante o exposto, e pelo que mais consta dos autos, JULGO 

IMPROCEDENTE a ação, nos termos do artigo 487, I, do Novo Código de 

Processo Civil. Condeno a parte embargante em custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por 

cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 82 e 85. § 2º e 

incisos do CPC. Havendo recurso, intime-se o recorrido para 

apresentação de contrarrazões no prazo legal (art. 1010, §1°, NCPC), 

após remeta-se os autos ao E. TJM, para juízo de admissibilidade (art. 

1010, §3°, NCPC). Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Após o 

transito em julgado, arquive-se com as baixas e anotações. Às 

providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1414 Nr: 7-53.1998.811.0107

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO POSSOBON, CLORINDA BULIONI POSSOBOM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENTO FERNANDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938/MT, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B/MT, SAMUEL PETRI 

SOLETTI - OAB:12327/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADARCIR SEIDL JUNIOR - 

OAB:236.666/SP, Eronivaldo Vasconcelos - OAB:OAB/MT 7.850, 

Josmeyr Alves de Oliveira - OAB:81717, Ruben Marcos Seidl - 

OAB:235.194/SP

 Nos termos da legislação vigente, intimo a parte REQUERIDA, na pessoa 

de seu advogado, via DJE, para, querendo, proceder o preparo da Carta 

Precatória a ser expedida para Comarca de Sorriso/MT, com a finalidade 

de oitiva de suas testemunhas, comprovando nos autos o seu devido 

pagamento, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 12737 Nr: 20-47.2001.811.0107

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUDY SAMUEL ALOBISE MINGHELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO ZANONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDNEY MARQUES - OAB:2.719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LUIZ FERREIRA DA 

SILVA - OAB:6565/MT, CARLOS ALBERTO KOCH - OAB:7299-B/MT, 

Fernando Azevedo de Almeida - OAB:10035/MT, Hennynk 

Fernando Prates - OAB:20967 MT, LUIZ FERREIRA DA SILVA - 

OAB:1357/MT, Thiago Domingues Siqueira - OAB:11004-B, WILLIAN 

RICARDO MELLO ZANONI - OAB:66404

 Vistos.

Cumpra-se integralmente a decisão de fls. 366.

Observada a regra do art. 513, § 2º, inciso I, do CPC, INTIME-SE a parte 

executada, por intermédio de seus patronos, via DJE, para que efetue o 

pagamento do débito indicado, no prazo de 15 dias, acrescido de custas e 

despesas processuais.

No mais, cumpra-se já nos termos delineados, assim como cumpra 

integralmente a sentença de fls.360/361, procedendo ao translado das 

peças necessárias ao feito de cód. 25337.
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Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 25337 Nr: 316-30.2005.811.0107

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ROBERTO ZANONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUDY SAMUEL ALOBISE MINGHELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hennynk Fernando Prates - 

OAB:20967 MT, Thiago Domingues Siqueira - OAB:11004-B, WILLIAN 

RICARDO MELLO ZANONI - OAB:66404

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIDNEY MARQUES - 

OAB:2.719-B

 Vistos.

Considerando que a parte exequente esclareceu que o presente 

cumprimento de sentença (autos suplementar) é oriundo dos autos da 

ação cautelar de sequestro ajuizada por Rudy Samuel Minghelli em seu 

desfavor; o qual foi julgado improcedente; sentença mantida pelo e. TJMT; 

assim como ante as certidões de fls. 97/98 e 102/103, determino a 

intimação do exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias:

a) diligenciar e trazer aos autos cópia da sentença proferida no feito na 

Comarca de Sorriso, a fim de se conhecer o objeto da presente execução, 

eis que o acordão de fls. 90/92, não se presta a tal fim;

 b) atualizar o valor da execução, apresentando planilha de cálculo 

atualizado com base na condenação;

c) esclarecer quanto ao objeto da penhora, depósito, valor ou quantidade, 

indicando o respectivo termo, tudo sob pena de extinção.

Após, conclusos para as deliberações pertinentes.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 50255 Nr: 495-17.2012.811.0107

 AÇÃO: Perda ou Suspensão ou Restabelecimento do Poder 

Familiar->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

RADJT, MVTDJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DE LOURDES DE JESUS, ADILSON 

ROSA TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALVADI RODRIGO CHIAPETTI - 

OAB:15331

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON TERRA DOS SANTOS 

- OAB:17212/MT

 VISTOS.

Em atenção ao disposto no artigo 19, § 1º, do Estatuto da Criança e do 

Adolescente, designo AUDIÊNCIA CONCENTRADA para o DIA 06 DE 

DEZEMBRO DE 2018, ÀS 13H30MIN, a qual será realizada na Sala de 

Audiências do Fórum da Comarca de Nova Ubiratã/MT, devido à falta de 

estrutura adequada na entidade de acolhimento local.

Intimem-se para comparecimento ao ato: a Equipe Multidisciplinar do Juízo, 

o Conselho Tutelar, a Representante Legal da Entidade de Acolhimento, os 

Representantes do CREAS, a Secretaria Municipal de Assistência Social, a 

Secretaria Municipal de Educação e Saúde.

Cientifique-se a Representante Legal da Entidade de Acolhimento local 

para que cumpra o disposto no artigo 101, § 4º, do Estatuto da Criança e 

do Adolescente, devendo trazer cópia do plano individual de atendimento 

(P.I.A.) na data da audiência.

Cientifique-se o Ministério Público. CUMPRA-SE. EXPEÇA-SE O 

NECESSÁRIO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 34285 Nr: 55-21.2012.811.0107

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UCIRLANA MARTINS INGRAÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL WURZIUS - OAB:14006

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL WURZIUS - OAB:14006

 Vistos.

 SENTENÇA

O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL ofereceu denúncia em desfavor de 

UCIRLANA MARTINS INGRAÇA, devidamente qualificada nos autos, 

dando-a como incursa nas sanções do art. 312, caput, e art. 299, 

parágrafo único, ambos do Código Penal, em concurso material de crimes.

Narra a inicial que, no período compreendido entre os meses de janeiro de 

2010 a novembro de 2010, nesta cidade e comarca de Nova Ubiratã, a 

investigada Ucirlana, agindo com vontade livre e consciente e na qualidade 

de funcionária pública, teria inserido em documentos públicos, 

declarações falsas, com o fim de criar obrigações, consistente em incluir 

nas notas de empenho n° 07/2010, n° 08/2010, n° 54/2010; n° 36/2010, n° 

52/2010, n° 125/2010, n° 130/2010, n° 170/2010, n° 214/2010, n° 271/2010 

e n° 310/2010 da Câmara de Vereadores de Nova Ubiratã/MT o falso 

pagamento de despesas de combustível. Outrossim, na mesma ocasião, a 

denunciada teria desviado dinheiro público, em seu proveito, consistente 

no montante de R$ 8.231,83 (oito mil, duzentos e trinta e um reais e oitenta 

e três centavos) de recursos da Câmara de Vereadores de Nova 

Ubiratã/MT.

A denúncia foi recebida em 28.02.2012 (fl. 351).

 A denunciada foi devidamente citada na fl. 387.

 Apresentou defesa na fls. 393/418.

Realizadas audiências de instrução, procedeu-se à colheita de prova oral, 

com a oitiva de testemunhas e interrogatório da ré (fls. 205, 285 e 333).

Em sede de alegações finais (fls. 555/562), a ilustre Representante do 

Ministério Público pugnou pela condenação da ré nos termos da denúncia. 

A defesa, por sua vez, pleiteou pela absolvição.

É o breve relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

 Trata-se de ação penal pública incondicionada, objetivando-se apurar 

neste feito a responsabilidade criminal de UCIRLANA MARTINS INGRAÇA, 

devidamente qualificada nos autos, pela prática das penais infrações 

tipificadas na peça vestibular acusatória. Os autos tramitaram 

regularmente, não havendo nulidade e/ou irregularidade que impeça a 

prolação da sentença, razão pela qual passo à análise do mérito. Feitas 

tais ponderações, passo, de imediato, ao exame do mérito, analisando as 

condutas da agente de acordo com cada crime narrado na exordial 

acusatória.

a) – do crime previsto no art. 312, caput, do CP.

Quanto ao crime tipificado no artigo 312, caput, do CP, é de se notar que a 

materialidade delitiva restou comprovada nos autos, notadamente através 

da análise das notas de empenho, notas fiscais, bem como por meio da 

prova oral amealhada ao longo da persecução criminal.

Por sua vez, a autoria delitiva também é inconteste. Não obstante a 

negativa de autoria da acusada, as provas colhidas ao longo da instrução 

demonstram os desvios das verbas públicas realizadas por meio de notas 

fiscais “frias” para a aquisição de combustível.

De outra banda, as declarações prestadas pelas testemunhas ao longo do 

feito confirmam a tese acusatória. Nesse aspecto, compreende-se o 

depoimento prestado pela testemunha Otávio Lourenço Pereira, afirmando: 

“[...] Questionado pela Defesa: O senhor tem conhecimento de como eram 

realizados os abastecimentos, e como eram omitidas as notas fiscais 

posteriormente os abastecimentos para os pagamentos, se eram feitas 

pra cada abastecimento eram omitidas apenas uma nota fiscal ou se fazia 

vários abastecimentos e ao final você omitia uma única nota fiscal? A 

testemunha respondeu: Bom, na época que eu fiz a contabilização foi no 

ano de 2009 e no mês de janeiro e fevereiro de 2010, confere? Foi isso 

mesmo? […] então em 2009 eu fiz a contabilização das notas, janeiro e 

fevereiro de 2010, dai o restante daquele ano eu fui pra outra função, 

certo, então as notas pra contabilidade como é feita ate hoje é, a gente faz 

uma… por exemplo [...]” (Termo de depoimento constante na fl. 476).

Ademais, as declarações prestadas pela testemunha Eliani de Freitas 

Roman Ross, alegando: “[...] Questionado pelo Promotor de Justiça: A 

senhora era oque na época? A testemunha respondeu: Eu era vereadora, 

alegando que o gasto era excessivo com combustível, inclusive com 

abastecimento de carro que não era oficial da câmara, que era carro 

particular, e que o gasto não batia a quilometragem com os 

abastecimentos, ai na época ele apresentou documento, apresentou 

relatório, e pediu que os vereadores acompanha-se ele contra, na 

denúncia contra a Urcilana, que era presidente da câmara [...]” (Termo de 

depoimento constante na fl. 476).

A emissão das notas ‘frias’, visando o recebimento de verbas públicas, foi 

ainda confirmada pela testemunha Claudir Antônio Rizzo. Confira-se: 

“[...]Questionado pelo Promotor de Justiça: Foi por este relatório que o 

senhor descobriu? A testemunha respondeu: Relatório e o gasto, que a 
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quilometragem do veículo não atingia toda aquela quilometragem de 

gasolina que era gasta. Gastava assim demais em combustível, e o veículo 

não tinha quilometragem, tanto outro dia uma prima dela que é testemunha 

ai, tava abastecendo, no outro dia ela levou um cheque particular dela pra 

ela pagar, mas até o momento tava no nome da câmara, abasteceu no 

nome da câmara e no outro dia foi abastecido lá e levou um cheque lá 

particular pra tirar do nome da câmara e abastecer. Questionado pelo 

Promotor de Justiça: E ai foi assim que vocês perceberam os 

abastecimentos dela? A testemunha respondeu: Isso! […] Questionado 

pela Defesa: O veículo que a câmara possuía na época ele era abastecido 

ou não? A testemunha respondeu: […] era abastecido, era o único, só 

tinha um naquela oportunidade, hoje que a câmara possui 2 veículos. Que 

nós também pegamos o relatório assinado por ela, o contador, e o 

primeiro-secretário, os relatórios assinados com as próprias assinaturas 

são legíveis dela, contradiz uma abastecida com outra, uma o veículo fazia 

10 km, outra 25 metros por litro, a outra 15, os papéis oficiais da câmara 

que foram nos passados quando nós perguntamos porque que dava tanta 

diferença assim [...]” (Termo de depoimento constante na fl. 476).

Como se percebe, as provas carreadas aos autos não deixam dúvidas de 

que a acusada, de fato, determinou a emissão de notas fiscais “frias”, o 

que põe à mostra a autoria e a materialidade do delito previsto no artigo 

312 do Código Penal.

 A todas as luzes, pois, não há falar-se em ausência de dolo específico, já 

que evidenciado, de forma muito cristalina, o intuito da ré em causar dano 

ao erário, apropriando-se de valores sob a sua posse em razão do 

desempenho de cargo público mediante a inserção de declarações falsas 

em documento público.

Rechaça-se, pois, a tese defensiva.

Cumpre frisar, ainda, que na data dos fatos a acusada tinha plena 

capacidade de entender o caráter ilícito de sua conduta e de 

determinar-se de acordo com esse entendimento, podendo, ainda, agir de 

modo diverso, o que caracteriza sua culpabilidade penal.

 Portanto, demonstradas a autoria e materialidade delitiva, assim como a 

culpabilidade penal, de rigor a condenação da acusada, nas penas do art. 

312 do CP.

b) – do crime previsto no art. 299 do Código Penal

De acordo com o que extrai das provas, o “modus operandi” da 

empreitada criminosa consistiu na utilização de notas fiscais “frias” como 

se tivesse adquirido combustível em favor da Câmara de Vereadores de 

Nova Ubiratã/MT, com intuito de obter vantagem econômica.

Neste caso, o crime antecedente – uso de documento falso – deve ser 

absorvido pelo crime fim – o peculato. De fato, era imperioso a agente a 

utilização daqueles documentos para conseguir o seu desiderato. Nesse 

sentido:

“DIREITO PENAL. PECULATO. FALSIDADE IDEOLÓGICA. CARTEIRO QUE 

SE APROPRIOU DE CORRESPONDÊNCIA. ASSINATURA EM AVISO DE 

RECEBIMENTO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. MATERIALIDADE, AUTORIA E 

DOLO. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. DIAS-MULTA. REDUÇÃO. 

EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. (...). 3. O delito do art. 299 do CP 

(crime-meio) resta absorvido pelo do art. 312 (crime-fim), pois a falsidade 

foi praticada com o intuito de possibilitar a consumação do peculato, 

aplicando-se o princípio da consunção. 4. Aplicando-se a regra do art. 72 

do CP, somam-se as penas de multa fixadas a cada delito individualmente, 

razão pela qual resta reduzida para 20 dias-multa. 5. (...) (TRF-4 - ACR: 

50157174220154047000 PR 5015717-42.2015.4.04.7000, Relator: Revisor, 

Data de Julgamento: 07/08/2018, SÉTIMA TURMA). Grifos nossos.

EMENTA: APELAÇÃO CRIME Nº 1.440.252-5, DO FORO CENTRAL DA 

COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA (...). Delitos de 

falsidade ideológica, de peculato e de inexigibilidade de licitação fora das 

hipóteses legais (art. 299, parágrafo único, e art. 312, ambos do Código 

Penal; art. 89, caput, da Lei n.º 8.666/93). (...) Peculato que absorve os 

demais. Falsidade ideológica e inexigibilidade de licitação fora das 

hipóteses legais, que constituem crimes-meio para a consumação do 

delito-fim de Peculato. Pleito pela diminuição da pena ao mínimo legal. (...) 

(TJ-PR - APL: 14402525 PR 1440252-5 (Acórdão), Relator: Marcel 

Guimarães Rotoli de Macedo, Data de Julgamento: 03/11/2016, 2ª Câmara 

Criminal, Data de Publicação: DJ: 1927 23/11/2016).

 Nesta hipótese, não resta alternativa senão a aplicação do principio da 

consunção. Assim, entendo que a absolvição da acusada é medida de 

JUSTIÇA.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão 

punitiva estatal e assim o faço para CONDENAR a ré UCIRLANA MARTINS 

INGRAÇA, já qualificada nos autos, como incursa nas reprimendas do 

artigo 312 do Código Penal. Passo à dosimetria da pena, de acordo com o 

critério trifásico do art. 68 do Código Penal.

Atendendo ao que dispõe o artigo 59 do Código Penal, na primeira fase da 

dosimetria da pena privativa de liberdade, analisando as circunstâncias 

judiciais ali elencadas, mantenho a pena no mínimo legal. A culpabilidade, 

aqui entendida como juízo de reprovabilidade da conduta, restou inerente 

ao tipo penal; não há registro de antecedentes criminais negativos; não 

existem elementos técnicos que permitam aferir personalidade e conduta 

social da acusada; por seu turno, os motivos, circunstâncias e 

consequências do crime não ultrapassaram os limites normais do tipo; por 

fim, face à natureza do bem jurídico tutelado, não há que se falar em 

comportamento da ofendida. Assim, analisadas as referidas 

circunstâncias judiciais, fixo a pena-base no patamar mínimo legal, ou seja, 

em 02 (dois) anos de reclusão, e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria da pena privativa de liberdade não se 

vislumbram circunstâncias agravantes ou atenuantes, motivo pelo qual 

mantenho a pena provisória em 02 (dois) anos de reclusão, e 10 (dez) 

dias-multa.

Por fim, na terceira fase, observo que não existem causas de aumento 

e/ou de diminuição da pena a considerar, motivo pelo qual torno definitiva a 

pena em 02 (dois) anos de reclusão, e 10 (dez) dias-multa. Fixo o valor do 

dia-multa à base de um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo dos 

fatos, na forma do art. 49, § 1º, do Código Penal.

Em consonância com o disposto no artigo 33, § 2º, do Código Penal, e 

levando-se em conta a primariedade da acusada, fixo o REGIME ABERTO 

para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade imposta.

Presentes os requisitos legais, torna-se cabível a substituição da pena 

privativa de liberdade por restritivas de direitos, na forma do artigo 44 do 

Código Penal, revelando-se tal medida como suficiente à prevenção e 

repressão do delito. Assim, conforme art. 44, § 2º, do Código Penal, 

SUBSTITUO a pena privativa de liberdade imposta por duas (02) penas 

restritivas de direitos, cujas formas de cumprimento ficarão a cargo do 

juízo das execuções penais.

CONDENO, ainda, a acusada ao pagamento das custas processuais, no 

prazo de 5 (cinco) dias, contados da intimação, sob pena de inscrição em 

dívida ativa, nos termos do artigo 574 da Secção 28 da CNGC-CGJ 

(Provimento n.º 40/2014 – CGJ e Provimento nº 80/2014-CGJ).

Em atenção ao artigo 387, § 1º, do Código de Processo Penal, concedo à 

acusada o direito de recorrer em liberdade, posto que estão ausentes os 

pressupostos legais para a decretação de prisão preventiva – artigos 

312/313 do CPP.

Se ainda existente, declaro a perda do mandato eletivo, o que faço com 

base no art. 92, I, “a”, do Código Penal, por se tratar de crimes contra a 

Administração Pública, punidos com pena superior a 1 (um) ano.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome da acusada no rol dos 

culpados, expeçam-se ofícios ao Instituto de Identificação Estadual e 

Federal, bem como ao Cartório Distribuidor para anotações de praxe. 

Oficie-se, ainda, à Justiça Eleitoral, para fins do artigo 15, inciso III, da 

Constituição Federal, bem como oficie-se à Câmara Municipal de Nova 

Ubiratã para tomar as providências cabíveis para cumprimento da decisão. 

Ainda, transitada em julgado esta sentença, intime-se a ré para pagamento 

da multa, no prazo legal (art. 50, Código Penal), observando-se as normas 

da CNGC a respeito do tema.

A seguir, certificado o trânsito em julgado para a acusação e a defesa, e 

não se verificando ocorrência de prescrição retroativa, expeça-se a 

correlata guia de execução penal, remetendo-se ao juízo das execuções 

penais, para o cumprimento da pena imposta, e, após, dê-se baixa na 

Distribuição e Relatórios.

Ciência ao Ministério Público e à Defesa.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 50491 Nr: 756-79.2012.811.0107

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIMAR CAMPOS DE MEIRA, ANA CRISTINA 

SANTOS DE ALMEIDA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO NEGRAO BARBOSA 

JUNIOR - OAB:

 Posto isto, frente tudo que foi exposto e fundamentado na precedência 

julgo procedente os pedidos formulados na inicial, nos termos do artigo 

487, inciso I do Novo Código de Processo Civil para convolar a liminar e 

DECRETAR no mérito, a INTERDIÇÃO JUDICIAL do estabelecimento 

comercial citado na inicial de propriedade da parte requerida, sob pena de 

multa que arbitro no valor de R$1.000,00 para cada dia de descumprimento 

da determinação judicial, com base no art. 536, §1º do NCPC, sem prejuízo 

de outras cominações em eventual cumprimento de sentença, caso seja a 

hipótese. Na materialização do ato, competirá o oficial de justiça elaborar 

detalhadamente o auto de lacramento e interdição do aludido 

estabelecimento “BAR SKINÃO”, estampando na frente do recinto a 

proibição da abertura por conta da interdição judicial. Caso seja 

necessário, autorizo o auxílio da força policial para o cumprimento da 

diligência.Oficie-se ao Município de Nova Ubiratã para fiscalizar e 

monitorar outras eventuais casas de prostituição e estabelecimentos 

congêneres para fins de interditar, sob pena de ser responsabilizado 

civilmente, criminalmente e administrativamente.Encaminhe-se cópia ainda 

ao Poder Legislativo local, mais precisamente, ao Presidente da Câmara de 

Vereadores para as medidas que entender pertinentes.Sem honorários 

advocatícios. Condeno a parte requerida ao pagamento das custas 

processuais.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 31322 Nr: 727-05.2007.811.0107

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual do Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Raimundo Batista da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOACIR RIBEIRO - 

OAB:3.562-B

 Ante o exposto, em consonância com a promoção ministerial, decreto a 

extinção da punibilidade de RAIMUNDO BATISTA DA SILVA, devidamente 

qualificado nos autos, pela ocorrência da prescrição da pretensão 

executória, nos termos do artigo 107, inciso IV, c.c. o artigo 109, V, c.c., 

ainda, o artigo 110, § I, o artigo 112, I, todos do Código Penal. Como 

consequência, julgo extinto este feito, com resolução de 

mérito.EXPEÇA-SE o competente Alvará de Soltura para colocar o 

reeducando em liberdade, salvo se por outro motivo deva permanecer 

preso. Em razão da urgência, excepcionalmente determino sirva esta 

decisão como Alvará e carta precatória.Com o trânsito em julgado, 

comunique-se à Secretaria Estadual de Segurança Pública e aos Institutos 

de Identificação Nacional e Estadual, arquivando-se o feito a seguir. 

CUMPRA-SE COM URGÊNCIA. Sem custas. Ciência ao Ministério Público e 

à Defesa.Transitada em julgado esta sentença, ao arquivo.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010056-55.2014.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

ORLANDO ALVES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO VALENTE FUGA PIRES OAB - MT0007679A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

UBIRATÃ JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA UBIRATÃ 

AVENIDA TANCREDO NEVES, 1131, CENTRO, NOVA UBIRATÃ - MT - CEP: 

78888-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO GLAUBER LINGIARDI 

STRACHICINI PROCESSO n. 8010056-55.2014.8.11.0107 Valor da causa: 

R$ 28.960,00 ESPÉCIE: [INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

POLO ATIVO: Nome: ORLANDO ALVES DE ALMEIDA Endereço: Avenida 

PRINCIPAL, S/N, ANGAR DE AVIAÇÃO AGRÍCOLA, DISTRITO DE AGUA 

LIMPA, NOVA UBIRATÃ - MT - CEP: 78888-000 POLO PASSIVO: Nome: 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Endereço: Núcleo CIDADE DE 

DEUS, S/N, PREDIO PRATA ANDAR 4, VILA YARA, OSASCO - SP - CEP: 

06029-900 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, ACERCA 

DO RETORNO DOS AUTOS DA TURMA RECURSAL, REQUERENDO O QUE 

ENTENDER DE DIREITO, NO PRAZO DE 05 DIAS ÚTEIS, SOB PENA DE 

ARQUIVAMENTO. NOVA UBIRATÃ, 30 de novembro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Comarca de Novo São Joaquim

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 68411 Nr: 371-42.2009.811.0106

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anivalda Maria Ferreira, Arnaldo de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo de Souza - OAB:MT 

11283/A, Cleber da Silva Camargo - OAB:MT 15211/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Impugnação ao Cumprimento de Sentença oposta pelo Instituto 

Nacional de Seguro Social - INSS em face de Anivalda Maria Ferreira, 

qualificados nos autos.

A executada alega, em síntese, que os valores referentes aos cálculos 

elaborados pela exequente presentam excesso em relação ao real valor 

(fl. 108/155).

Requereu o julgamento procedente para excluir o excesso na execução 

de valores devidos à parte exequente.

Cálculos apresentados pelo INSS às fls. 177/183.

Concordância do exequente às fls. 189-verso.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

Cuida-se de Impugnação à execução movida pelo INSS em face de 

Anivalda Maria Ferreira.

A parte exequente, às fls. 189-verso, concordou com os cálculos 

apresentados pela executada. Assim, a procedência da impugnação é 

medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Posto isso, julgo por SENTENÇA COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, 

PROCEDENTE a Impugnação à execução nos termos do art. 487, inciso I, 

do CPC, e HOMOLOGO os cálculos apresentados pelo INSS às fls. 
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177/183.

 Transitada em julgado, expeçam-se os ofícios requisitórios, de forma 

individualizada, uma em nome da parte exequente e outra em nome de seu 

advogado Dr. Arnaldo de Souza, ao Egrégio Tribunal Federal da 1ª Região, 

uma vez que possui procuração nos autos (fl.15).

Condeno a parte exequente ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios, os quais arbitro em 10% sobre o valor descrito como 

excesso de execução, qual seja: R$ 9.276,70 em consonância com o art. 

85, §3°, I, do CPC, entretanto suspendo a exigibilidade, nos termos do art. 

98, §3°, do CPC.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

À secretaria para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 77054 Nr: 294-52.2017.811.0106

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Divina de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Royttmen Pires da Silva 

- OAB:MT 13983/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Cumprimento de Sentença no qual o INSS apresentou os 

cálculo (fl.63-verso/64) e requereu a intimação da exequente MARIA 

DIVINA DE MORAIS, a fim de que esta manifestasse concordância.

Constata-se dos autos que a exequente concordou com os cálculos 

apresentados (fls. 66/67).

Os autos vieram conclusos para deliberação.

É o relatório.

Fundamento de decido.

A exequente devidamente intimada, concordou com os cálculos 

apresentados pelo executado.

 Desse modo, cabível a homologação dos cálculos apresentados pelo 

exequente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, HOMOLOGO os cálculos apresentados às fls. 

63-verso/64:

a) Em favor da autora, Maria Divina de Morais, no valor de R$ 26.528,67 

(vinte e seis mil quinhentos e vinte e oito reais e sessenta e sete 

centavos);

b) Honorários advocatícios, no valor de R$ 2.125,94 (dois mil e cento e 

vinte e cinco reais e noventa e quatro centavos).

EXPEÇAM-SE os ofícios requisitórios, devendo a exequente informar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, a conta bancária para pagamento.

Após, INTIME-SE a exequente, por qualquer meio de comunicação, quanto 

à liberação da importância em seu favor (artigo 450, § 3º, da Consolidação 

das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato 

Grosso).

INTIME-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 77923 Nr: 893-88.2017.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: G MOURA DOS SANTOS - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jerônimo David Dias de Campos Neto, 

Terezinha de Rezende David

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Douglas Rodrigues Martins - 

OAB:MT 19909

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Manoel Antonio de Rezende 

David - OAB:MT 6078/O, ROSANGELA DA SILVA CAPELAO - OAB:MT 

8944/O

 I. Considerando que não há nos autos informações concretas quanto a 

citação do requerido Sr. Jerônimo David Dias de Campos Neto, 

REDESIGNO a audiência de conciliação para o dia 28 de FEVEREIRO de 

2019 às 13:00 hrs (Horário de MT);

II. DEFIRO o pedido da requerente para que o requerido Sr. Jerônimo David 

Dias de Campos Neto, seja citado/intimado através de Oficial de Justiça. 

Portanto, expeça-se carta precatória à Comarca de Cuiabá/MT, nos 

endereços descritos às fl. 67 e 90/91.

 III. Atentando-se a Secretaria, que a requerida Sra. Terezinha de Rezende 

David deve ser intimada através de seus procuradores (fl.61/62);

IV. Sai o autor intimado. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 72664 Nr: 555-22.2014.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juvercina Henrique de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Moacir Jesus Barboza - 

OAB:MT 10753/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Cumprimento de Sentença no qual a exequente JUVERCINA 

HENRIQUE DE OLIVEIRA apresentou os cálculo (fl.72/73) e requereu a 

intimação do executado INSS, a fim de que este se manifestasse quanto 

ao cálculo.

Constata-se dos autos que o executado concordou com os cálculos 

apresentados (fls. 77-verso).

Os autos vieram conclusos para deliberação.

É o relatório.

Fundamento de decido.

O executado devidamente intimado, concordou com os cálculos 

apresentados pela exequente.

 Desse modo, cabível a homologação dos cálculos apresentados pela 

exequente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, HOMOLOGO os cálculos apresentados às fls. 72/73:

a) Em favor da autora, JUVERCINA HENRIQUE DE OLIVEIRA, no valor de 

R$ 26.268,30 (vinte e seis mil duzentos e sessenta e oito reais e trinta 

centavos);

b) Honorários advocatícios, no valor de R$ 1.303,86 (mil e trezentos e três 

reais e oitenta e seis centavos).

EXPEÇAM-SE os ofícios requisitórios, devendo a exequente informar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, a conta bancária para pagamento.

Após, INTIME-SE a exequente, por qualquer meio de comunicação, quanto 

à liberação da importância em seu favor (artigo 450, § 3º, da Consolidação 

das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato 

Grosso).

INTIME-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 77203 Nr: 380-23.2017.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Douglas Rodrigues Martins - 

OAB:MT 19909

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Cumprimento de Sentença no qual o INSS apresentou os 

cálculo (fl.60/61-verso) e requereu a intimação da exequente MARIA 

APARECIDA DOS SANTOS, a fim de que esta manifestasse concordância.

Constata-se dos autos que o exequente concordou com os cálculos 

apresentados (fls. 65).

Os autos vieram conclusos para deliberação.

É o relatório.

Fundamento de decido.

A exequente devidamente intimada, concordou com os cálculos 

apresentados pelo executado.

 Desse modo, cabível a homologação dos cálculos apresentados pela 

exequente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, HOMOLOGO os cálculos apresentados às fls. 

60/61-verso:

a) Em favor da autora, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, no valor de R$ 

23.479,56 (vinte e três mil quatrocentos e setenta e nove reais e cinquenta 
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e seis centavos);

b) Honorários advocatícios, no valor de R$ 2.020,64 (dois mil e vinte reais 

e sessenta e quatro centavos).

EXPEÇAM-SE os ofícios requisitórios, devendo a exequente informar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, a conta bancária para pagamento.

Após, INTIME-SE a exequente, por qualquer meio de comunicação, quanto 

à liberação da importância em seu favor (artigo 450, § 3º, da Consolidação 

das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato 

Grosso).

INTIME-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 76347 Nr: 815-31.2016.811.0106

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Amerca Vieira Cardoso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Royttmen Pires da Silva 

- OAB:MT 13983/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Cumprimento de Sentença no qual o INSS apresentou os 

cálculo (fl.79/80) e requereu a intimação da exequente MARIA AMERICA 

VIEIRA CARDOSO, a fim de que esta manifestasse concordância.

Constata-se dos autos que o exequente concordou com os cálculos 

apresentados (fls. 83/84).

Os autos vieram conclusos para deliberação.

É o relatório.

Fundamento de decido.

A exequente devidamente intimada, concordou com os cálculos 

apresentados pelo executado.

 Desse modo, cabível a homologação dos cálculos apresentados pela 

exequente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, HOMOLOGO os cálculos apresentados às fls. 79/80:

a) Em favor da autora, MARIA AMERICA VIEIRA CARDOSO, no valor de R$ 

26.741,11 (vinte e seis mil setecentos e quarenta e um reais e onze 

centavos);

b) Honorários advocatícios, no valor de R$ 2.245,00 (dois mil e duzentos e 

quarenta e cinco reais).

EXPEÇAM-SE os ofícios requisitórios, devendo a exequente informar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, a conta bancária para pagamento.

Após, INTIME-SE a exequente, por qualquer meio de comunicação, quanto 

à liberação da importância em seu favor (artigo 450, § 3º, da Consolidação 

das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato 

Grosso).

INTIME-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 76457 Nr: 892-40.2016.811.0106

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Damião Almeida de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Yann Dieggo Souza 

Timótheo de Almeida - OAB:MT 12025

 Conforme apontado pelo Ministério Público e argumentos de defesa, a 

tese acusatória não restou suficientemente evidenciada pelos elementos 

probatórios que acompanham os autos, em especial o depoimento das 

testemunhas e vítima. A vítima, ouvida em juízo, disse que o que houve foi 

apenas uma discussão e que o acusado jamais a teria agredido. No 

mesmo sentido foi o depoimento do policial militar Samuel Ribeiro dos 

Santos, que informou que ao atender a ocorrência encontrou ambos os 

envolvidos calmos e não vislumbrou qualquer outro ferimento na vítima, 

fora as escoriações que apresentava no braço direito. Quanto às 

escoriações, faz-se necessário analisar o laudo que acompanha os 

autos, o qual embora ateste a ocorrência de lesão e mencione que foi 

causado por uma tampa de panela, informação passada pela vítima, não 

diz qual a natureza da lesão, se contundente ou queimadura. Em tempo, o 

réu em seu interrogatório afirma que essa lesão já era pretérita à data dos 

fatos e teria sido causada por uma queimadura sofrida pela vítima. Logo, 

inexiste qualquer elemento que afaste de forma peremptória a tese 

defensiva veiculada pela defesa técnica e pelo réu em seu interrogatório. 

DISPOSITIVO. Pelos fundamentos expostos, tendo em vista a falta de 

provas suficientes a demonstrar a materialidade delitiva, ABSOLVO o réu, 

com fundamento no artigo 386, IV, do CP. CUMPRA-SE a determinação do 

item III da decisão de fls. 74.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 71634 Nr: 963-47.2013.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Machado da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mohamad Khalil Zaher

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Julia Piccirillo Gomide - 

OAB:MT 23337/O, Aridaque Luís Neto - OAB:MT 3252, Cristiano de 

Barros Nascimento - OAB:MT 23507/O, Getulio kenedy dos Santos 

- OAB:GO 23883/E, Kátia Garcez dos Santos - OAB:GO 18100

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sebastião Paula do Canto 

Júnior - OAB:MT 7129/B

 Em relação ao disposto no art. 485, §7°, do CPC, MANTENHO a sentença 

de folha 570/570-v, pelos próprios fundamentos.

 Efetivem-se as formalidades legais do artigo 1.010, § 1º do CPC; em 

seguida, REMETAM-SE os autos ao Egrégio de Justiça do Estado de Mato 

Grosso com os cumprimentos deste juízo.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 76176 Nr: 735-67.2016.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria das Graças da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wande Alves Diniz - OAB:MT 

10927

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a manifestação de fls.63-verso e 64, INTIME-SE o 

requerido, para, no prazo de 10 (dez) dias, providenciar a implantação do 

benefício concedido à requerente por sentença, sob pena de multa diária 

no valor de R$ 100,00 (cem reais) mensais até o limite de R$ 10.000,00 

(dez mil reais).

Após, intime-se o exequente para requerer o que entender de direito.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 69217 Nr: 388-44.2010.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jonas Felix dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Royttmen Pires da Silva 

- OAB:MT 13983/A, Edilson Oliveira Evangelista - OAB:MG 101093, 

Helio Maciel da Silva - OAB:MT 12789/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Inicialmente, conheço dos embargos porquanto formal e tempestivamente 

apresentados. No entanto, no mérito, não merecem ser acolhidos. É que, 

nos moldes do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de 

declaração consubstanciam instrumento processual destinado a expungir 

do julgamento obscuridade ou contradições, ou, ainda, suprir omissões, 

não se prestando como meio de reanálise do ato decisório. Tal instrumento 

tem, portanto, cunho integrativo, possuindo seus limites restritos ao exame 

da existência de omissão, contradição e obscuridade, podendo, somente 

em casos extremos, ser conferido efeito infringente ou modificativo, desde 

que resultante da análise de tais requisitos. Assim prevê o Código de 

Processo Civil: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra 

qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar 

contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se 

pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. 
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Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se 

manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em 

incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II 

- incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º. No caso 

em tela, o embargante opôs os embargos a fim de modificar a sentença, 

sob a alegação de que foi fixado o início do benefício a partir da data de 

entrada do requerimento administrativo, qual seja, 22.10.2015, sendo que 

deveria se aplicar a data do ajuizamento da ação. Posto isso, não havendo 

omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, a improcedência dos 

embargos é medida que se impõe. DISPOSITIVO I. Diante do exposto, nos 

termos da fundamentação, conheço os embargos de declaração e no 

mérito os REJEITO, uma vez que ausentes os requisitos do art. 1.022 do 

CPC, mantendo-se a sentença de fls. 206/207-verso inalterada. II. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 73069 Nr: 20-59.2015.811.0106

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Doralice Lopes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio Ricardo Cordeiro - 

OAB:MG 96726, Edilson Oliveira Evangelista - OAB:MG 101093, Helio 

Maciel da Silva - OAB:MT 12789/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Regional da 1ª. Região e a 

informação da implantação do benefício (fl. 108-v) a parte autora foi 

intimada para manifestação (fl. 109). No entanto, deixou o prazo 

transcorrer in albis (fl.111).

Diante do exposto, arquivem-se os autos.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 73840 Nr: 323-73.2015.811.0106

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Batista Candeia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Royttmen Pires da Silva 

- OAB:MT 13983/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Cumprimento de Sentença no qual o INSS apresentou os 

cálculo (fl.70-verso/71-verso) e requereu a intimação do exequente JOÃO 

BATISTA CANDEIA, a fim de que este manifestasse concordância.

Constata-se dos autos que o exequente concordou com os cálculos 

apresentados (fls. 74/75).

Os autos vieram conclusos para deliberação.

É o relatório.

Fundamento de decido.

O exequente devidamente intimado, concordou com os cálculos 

apresentados pelo executado.

 Desse modo, cabível a homologação dos cálculos apresentados pelo 

exequente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, HOMOLOGO os cálculos apresentados às fls. 

70-verso/71-verso:

a) Em favor do autor, JOÃO BATISTA CANDEIA, no valor de R$ 30.879,09 

(trinta mil oitocentos e setenta e nove reais e nove centavos);

b) Honorários advocatícios, no valor de R$ 2.260,79 (dois mil e duzentos e 

sessenta reais e setenta e nove centavos).

EXPEÇAM-SE os ofícios requisitórios, devendo o exequente informar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, a conta bancária para pagamento.

Após, INTIME-SE o exequente, por qualquer meio de comunicação, quanto 

à liberação da importância em seu favor (artigo 450, § 3º, da Consolidação 

das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato 

Grosso).

INTIME-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 77172 Nr: 363-84.2017.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Conceição de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Royttmen Pires da Silva 

- OAB:MT 13983/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a manifestação de fls.61, INTIME-SE o requerido, para, no 

prazo de 10 (dez) dias, providenciar a implantação do benefício concedido 

à requerente por sentença, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 

(cem reais) mensais até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Após, intime-se o exequente para requerer o que entender de direito.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 77749 Nr: 773-45.2017.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joaquim Mariano Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Martin Spohr - OAB:MT 

2376, Moacir Jesus Barboza - OAB:MT 10753/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Observadas as formalidades legais do artigo 1.010, §§ 1º e 3º do CPC, 

REMETAM-SE os autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

com os cumprimentos deste juízo.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 74940 Nr: 61-89.2016.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Roberto da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Royttmen Pires da Silva 

- OAB:MT 13983/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Cumprimento de Sentença no qual o INSS apresentou os 

cálculo (fl.55-verso/56) e requereu a intimação do exequente ANTONIO 

ROBERTO DA SILVA, a fim de que esta manifestasse concordância.

Constata-se dos autos que o exequente concordou com os cálculos 

apresentados (fls. 58/59).

Os autos vieram conclusos para deliberação.

É o relatório.

Fundamento de decido.

O exequente devidamente intimado, concordou com os cálculos 

apresentados pelo executado.

 Desse modo, cabível a homologação dos cálculos apresentados pelo 

exequente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, HOMOLOGO os cálculos apresentados às fls. 

55-verso/56:

a) Em favor do autor, ANTONIO ROBERTO DA SILVA, no valor de R$ 

27.738,41 (vinte e sete mil setecentos e trinta e oito reais e quarenta e um 

centavos);

b) Honorários advocatícios, no valor de R$ 2.182,91 (dois mil e cento e 

oitenta e dois reais e noventa e um centavos).

EXPEÇAM-SE os ofícios requisitórios, devendo o exequente informar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, a conta bancária para pagamento.

Após, INTIME-SE o exequente, por qualquer meio de comunicação, quanto 

à liberação da importância em seu favor (artigo 450, § 3º, da Consolidação 

das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato 

Grosso).

INTIME-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 78238 Nr: 1060-08.2017.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Telmon Bueno dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ney Ricardo Feitosa de Paula - 

OAB:MT 17078/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Observadas as formalidades legais do artigo 1.010, §§ 1º e 3º do CPC, 

REMETAM-SE os autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

com os cumprimentos deste juízo.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 78459 Nr: 47-37.2018.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. O. Soares Araújo-EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:MT 14992/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar a parte Autora acerca da audiência designada para o dia 

31/1/2019, às 14 horas, na forma do despacho de f. 71.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 80077 Nr: 813-90.2018.811.0106

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LLdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MVS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pois bem. POSTERGO a análise da liminar para depois da efetivação do 

ESTUDO PSICOSSOCIAL, o qual, desde já, determino a realização, no 

prazo de 20 (vinte) dias, tanto no núcleo familiar do genitor quanto da tia 

Sra. Maurilia Vicentim Souza. Com a juntada do estudo, dê-se vista ao 

Ministério Público e voltem-me os autos conclusos. AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Considerando a nova sistemática do Código de Processo 

Civil em vigor, que prima pela solução consensual dos conflitos (art. 3º, §

§2º e 3º do CPC), que deverá ser promovida pelo Estado e estimulada por 

Juízes, Advogados, Defensores Públicos e membros do Ministério Público, 

e considerando ainda, o previsto no art. 694 do mesmo Diploma, DESIGNO 

audiência de conciliação para o dia 07 de FEVEREIRO de 2019, às 

15h00min(MT), ocasião em que oportunamente se tentará uma conciliação 

amigável. CITAÇÃO DA REQUERIDA A requerida deverá ser citada acerca 

do teor da inicial, advertindo-a que o prazo para oferecer contestação 

será de 15 (quinze) dias, contados da data: I - da audiência de conciliação 

ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte não 

comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição; II - do 

protocolo do pedido de cancelamento da audiência apresentado pelo réu, 

quando o mesmo manifestar desinteresse no acordo (art. 335 do CPC), 

devendo constar no mandado as advertências do art. 334, § 5º, 8º e 9º, 

CPC. Intime-se a parte autora na pessoa de seu defensor, para 

comparecer na audiência designada (art. 334, § 3º CPC). Não sendo 

celebrado acordo na audiência previamente designada, e em sendo 

apresentada a contestação no prazo legal, de vista à parte autora para 

impugnação em 15 (quinze) dias. O não comparecimento injustificado de 

qualquer das partes na audiência de conciliação, importará a aplicação de 

multa de 2% sobre o valor da causa (art. 334, § 8º do CPC). Ciência ao 

Ministério Público. Intime-se. Cite-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 80076 Nr: 812-08.2018.811.0106

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MANdJP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TNP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 POSTERGO a análise da liminar para depois da efetivação do ESTUDO 

PSICOSSOCIAL, o qual, desde já, determino a realização, no prazo de 15 

(quinze) dias, tanto no núcleo familiar da avó, ora requerente quanto dos 

genitores.Com a juntada do estudo, dê-se vista ao Ministério Público e 

voltem-me os autos conclusos.AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃOConsiderando 

a nova sistemática do Código de Processo Civil em vigor, que prima pela 

solução consensual dos conflitos (art. 3º, §§2º e 3º do CPC), que deverá 

ser promovida pelo Estado e estimulada por Juízes, Advogados, 

Defensores Públicos e membros do Ministério Público, e considerando 

ainda, o previsto no art. 694 do mesmo Diploma, DESIGNO audiência de 

conciliação para o dia 07 de FEVEREIRO de 2019, às 14h30min(MT), 

ocasião em que oportunamente se tentará uma conciliação 

amigável.CITAÇÃO DA REQUERIDAA requerida deverá ser citada acerca 

do teor da inicial, advertindo-a que o prazo para oferecer contestação 

será de 15 (quinze) dias, contados da data: I - da audiência de conciliação 

ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte não 

comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição; II - do 

protocolo do pedido de cancelamento da audiência apresentado pelo réu, 

quando o mesmo manifestar desinteresse no acordo (art. 335 do CPC), 

devendo constar no mandado as advertências do art. 334, § 5º, 8º e 9º, 

CPC.Intime-se a parte autora na pessoa de seu defensor, para 

comparecer na audiência designada (art. 334, § 3º CPC).Não sendo 

celebrado acordo na audiência previamente designada, e em sendo 

apresentada a contestação no prazo legal, de vista à parte autora para 

impugnação em 15 (quinze) dias.O não comparecimento injustificado de 

qualquer das partes na audiência de conciliação, importará a aplicação de 

multa de 2% sobre o valor da causa (art. 334, § 8º do CPC).Ciência ao 

Ministério Público.Intime-se. Cite-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 80021 Nr: 782-70.2018.811.0106

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZBdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMdM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Royttmen Pires da Silva 

- OAB:MT 13983/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I. DEFIRO os benefícios da Justiça Gratuita, diante do documento de folha 

10. PROCESSE-SE em segredo de Justiça (art. 189, II, NCPC).

II. Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do artigo 319, assim 

como do artigo 320 do Código de processo Civil. Assim, não sendo o caso 

de aplicação do disposto no artigo 321 do CPC, recebo a petição inicial.

 III. Tendo em vista que a petição inicial está devidamente assinada por 

ambos os cônjuges e instruída com a certidão de casamento, DÊ-SE vista 

ao Ministério Público para manifestação.

IV. Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 80100 Nr: 830-29.2018.811.0106

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MJdSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MMAdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I. DEFIRO os benefícios da Justiça Gratuita, diante dos documentos de 

folha 08. PROCESSE-SE em segredo de Justiça (art. 189, II, NCPC).

II. Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do artigo 319, assim 

como do artigo 320 do Código de processo Civil. Assim, não sendo o caso 

de aplicação do disposto no artigo 321 do CPC, recebo a petição inicial.

 III. Tendo em vista que a petição inicial está devidamente instruída com a 

certidão de casamento, DÊ-SE vista ao Ministério Público para 

manifestação.

IV. Após, conclusos.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 80111 Nr: 835-51.2018.811.0106

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: HNLC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OAdJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pois bem.Comprovada nos autos a relação de parentesco da criança com 

as partes, conforme consta nos documentos pessoais (fls. 13/14).Verifico 

ser necessária a realização do ESTUDO PSICOSSOCIAL, o qual, desde já, 

determino a realização, no prazo de 20 (vinte) dias, tanto no núcleo 

familiar da genitora quanto do genitor.Com a juntada do estudo, dê-se vista 

ao Ministério Público e voltem-me os autos conclusos.AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃOConsiderando a nova sistemática do Código de Processo 

Civil em vigor, que prima pela solução consensual dos conflitos (art. 3º, §

§2º e 3º do CPC), que deverá ser promovida pelo Estado e estimulada por 

Juízes, Advogados, Defensores Públicos e membros do Ministério Público, 

e considerando ainda, o previsto no art. 694 do mesmo Diploma, DESIGNO 

audiência de conciliação para o dia 07 de FEVEREIRO de 2019, às 

14h00min(MT), ocasião em que oportunamente se tentará uma conciliação 

amigável.CITAÇÃO DO REQUERIDOO requerido deverá ser citado acerca 

do teor da inicial, advertindo-o que o prazo para oferecer contestação 

será de 15 (quinze) dias, contados da data: I - da audiência de conciliação 

ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte não 

comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição; II - do 

protocolo do pedido de cancelamento da audiência apresentado pelo réu, 

quando o mesmo manifestar desinteresse no acordo (art. 335 do CPC), 

devendo constar no mandado as advertências do art. 334, § 5º, 8º e 9º, 

CPC.Intime-se a parte autora na pessoa de seu defensor, para 

comparecer na audiência designada (art. 334, § 3º CPC).Não sendo 

celebrado acordo na audiência previamente designada, e em sendo 

apresentada a contestação no prazo legal, de vista à parte autora para 

impugnação em 15 (quinze) dias.O não comparecimento injustificado de 

qualquer das partes na audiência de conciliação, importará a aplicação de 

multa de 2% sobre o valor da causa (art. 334, § 8º do CPC).Ciência ao 

Ministério Público.Intime-se. Cite-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 80176 Nr: 863-19.2018.811.0106

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Consórcio Nacional Honda Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josiany Paula do Carmo Gontijo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA BEATRIZ DO 

NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, DEFIRO A MEDIDA LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO 

REQUERIDA NA INICIAL, autorizando, com a apreensão do bem 

devidamente descrito na exordial, que o mesmo fique em depósito nas 

mãos da requerente, ou quem este indicar nos autos, expressamente, 

como sendo seu representante, o qual deverá assinar o respectivo Termo 

de Depósito, sob as penas da lei.Cumprida a liminar, poderá a parte 

requerida, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da efetivação da medida 

(§ 2.º do artigo 3.º do Decreto Lei 911/69 alterado pela Lei 10.931/04), 

optar pelo pagamento da integralidade da dívida pendente, através dos 

valores apresentados na presente demanda, devendo, nesse caso, ser o 

bem restituído ao mesmo livre de qualquer ônus.Executada a liminar, a 

parte requerida, querendo, poderá, apresentar resposta no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 3º, §3º do Decreto Lei 911/69 alterado pela Lei 

10.931/04).Consigne-se no mandado que, quedando-se inerte, cinco dias 

após a execução da liminar, consolidar-se-á a propriedade e a posse 

plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor-fiduciário, conforme art. 

3º, §1º do Decreto-Lei 911/69. Caso a parte requerida, após a execução 

da liminar, quedar-se inerte, intime-se o requerente-credor fiduciário a 

requerer, expressamente, o que dispõe a última parte do § 1.º do artigo 3.º 

do indigitado Decreto-Lei, com redação alterada pela Lei n.º 

10.931/2004.Sendo localizado o bem, INTIME-SE o requerente para 

providenciar a retirada do veículo do depósito e alienar o bem, conforme 

art. 1º, § 6º do Decreto-Lei 911/69.Na hipótese de ser necessário reforço 

policial para o cumprimento do mandado, fica advertido o autor para 

proceder na forma determinada na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso – 

CNGC/MT.CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 80099 Nr: 829-44.2018.811.0106

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAFdS, DAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Decisão->Determinação

Decreto o segredo de justiça nos termos do artigo 189, inciso II, do CPC.

Trata-se de Homologação de Acordo Extrajudicial de Guarda, ajuizada por 

Naiara Alyne Ferreira dos Santos e Divino Alves Chaveiro, genitores de 

Ana Lucia Ferreira Chaveiro.

Pugnam pela homologação de acordo realizado entre as partes em favor 

da criança Ana Lucia Ferreira Chaveiro.

É o relatório.

 Fundamento e decido.

RECEBIMENTO DA INICIAL

Recebo a inicial, uma vez que preenche os requisitos legais previstos no 

artigo 319, do Código de Processo Civil e não incide nas hipóteses do art. 

321 do mesmo diploma legal.

DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA

Considerando o pedido de justiça gratuita, bem como pelos documentos 

acarreados aos autos e elementos descritos na inicial, denota-se que a 

parte autora não possui capacidade financeira para suportar as custas do 

processo sem prejuízo de seu próprio sustento. Portanto, defiro a 

gratuidade da justiça, na forma do disposto no artigo 98, do Código 

Processo Civil.

Pois bem.

Comprovada nos autos a relação de parentesco da criança com as 

partes, conforme consta nos documentos pessoais (fls. 11).

As partes solicitaram a homologação do acordo para que seja declarada 

por sentença a regularização da guarda unilateral em favor do genitor, 

com direito de visitação livre para a genitora, não sendo a genitora 

obrigada ao pagamento de pensão alimentícia.

 Dê-se vista ao Ministério Público e voltem-me os autos conclusos.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Juizado Especial Cível e Criminal

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000171-03.2018.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM LUIZ MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS RODRIGUES MARTINS OAB - MT0019909A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DECISÃO Processo: 

1000171-03.2018.8.11.0106. REQUERENTE: JOAQUIM LUIZ MARTINS 

REQUERIDO: OI S/A Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS c/c LIMINAR, proposta por JOAQUIM LUIZ MARTINS, 

em desfavor de OI S/A, todos qualificados. A autora alega, em síntese, 

que está sofrendo cobranças por parte requerida, referente a uma linha 

telefônica, bem como uma assinatura de TV, os quais a requerente 

solicitou o cancelamento em no dia 25.06.2018, ensejando, portanto, direito 

à reparação pelos danos materiais e imateriais sofridos. A requerente 

informa que no mês de julho foi surpreendida com uma fatura e entrou em 
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contado com a requerida, através do protocolo de nº 2018.810.921.137-0, 

no qual a requerida explicou que a requerente deveria efetuar o 

pagamento da futura que já constava em aberto, e que após o pagamento 

efetuaria o cancelamento da linha telefônica e TV por assinatura. Relata 

que efetuou o pagamento da fatura de julho na expectativa que a 

assinatura de TV e linha telefônica fossem canceladas, mas no mês de 

agosto a requerente foi surpreendida com mais uma fatura. Pede, em sede 

de tutela provisória, a suspensão dos descontos até julgamento final do 

processo. Passo à análise do pedido de tutela provisória. Pela sistemática 

atual do Código de Processo Civil tem-se que a tutela provisória poderá 

ser concedida nas modalidades urgência e evidência. Dispõe o art. 300 do 

CPC que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo”. No caso, a probabilidade do direito emerge da 

própria declaração da autora, aliada à norma protetiva prevista no art. 6º 

do Código de Defesa do Consumidor – inversão do ônus da prova, na 

medida em que, tratando-se de prova negativa, repousa sobre o requerido 

o dever de provar a veracidade dos fatos relatados na inicial. O perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo, por sua vez, decorre do 

prejuízo constante sofrido pela parte autora resultante dos descontos 

supostamente indevidos em seu já restrito orçamento. Pelos argumentos 

expostos, DEFIRO o pedido de tutela provisória e DETERMINO à empresa 

ré que providencie, no prazo de 05 (cinco) dias a contar da intimação, a 

SUSPENSÃO da cobrança efetuada em nome da autora, referente as 

faturas mencionadas acima, até julgamento final do processo ou alteração 

das circunstâncias fáticas que justificaram o presente provimento, em 

atenção à cláusula rebus sic standibus. Em caso de descumprimento, 

FIXO multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), até o limite de 

R$10.000,00 (dez mil reais). DESIGNE-SE audiência de conciliação, 

conforme pauta do conciliador. Caso esta já tenha sido designada, 

INTIMEM-SE as partes para comparecer à audiência de conciliação. 

CITE-SE o (a) réu e INTIME-O do inteiro teor da inicial, da decisão supra e 

da audiência a ser designada, com advertência de que o não 

comparecimento implicará em confissão e revelia (art. 20 da Lei nº 

9.099/95). INTIME-SE o (a) autor (a), cientificando-o (a) de que a ausência 

injustificada na audiência ensejará a extinção do processo e condenação 

nas custas processuais (art. 51, inciso I, parágrafo 2º da Lei nº 9.099/95). 

CUMPRA-SE expedindo o necessário. Novo São Joaquim-MT, 29 de 

novembro de 2018. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000155-49.2018.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDA VELOSO MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS RODRIGUES MARTINS OAB - MT0019909A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DECISÃO Processo: 

1000155-49.2018.8.11.0106. REQUERENTE: RICARDA VELOSO MENDES 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, proposta por RICARDA VELOSO 

MENDES, em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A, todos qualificados. A 

autora alega, em síntese, que está sofrendo desconto em sua conta por 

cobrança de serviço de seguro de vida, limite de chefe especial, tudo não 

contratado junto à ré, ensejando, portanto, direito à reparação pelos danos 

materiais e imateriais sofridos. A requerente fez um empréstimo com a 

Requerida, conforme cédula rural pignoratícia de n° 40/00244-6 anexa, no 

valor de R$ 72.012,00 com vencimento em sete parcelas iguais de R$ 

10.287,42 reais mais os juros anuais e sucessivos, sendo que o primeiro 

vencimento seria dia 01/08/2018. E dia 01 de agosto do ano corrente a 

requerente foi até agência do Banco do Brasil nesta urbe, e efetuo um 

deposito do valor principal e juros no montante de R$ 11.480,00 para que 

fosse quitada a primeira parcela do empréstimo do dia 06/08/2018. A 

requerente alega que foi surpreendida ao ser convidada pela atendente do 

caixa para que fosse até a gerencia com intuito discutir um débito da 

conta, momento em que descobriu que a conta estaria com um saldo 

devedor de R$ 12.755,82 reais, e os R$ 11.489,00 que havia depositado 

não cobriu sequer o saldo negativo e muito menos o financiamento. Relata 

que após conversa com o gerente atual, descobriu que os servidores 

anteriores aumentaram o limite do cheque especial, seguido de seguros de 

vida, seguro de BrasilPrev dentre outros, sem qualquer anuência. Tais 

seguros e cobranças foram debitando na conta da Requerente desde o 

primeiro ano de 2014 quando aderiu ao financiamento. Os valores 

cobrados indevidamente na conta da Requerente somaram R$ 22.240,40 

reais, o que tentou amenizar com alguns depósitos em Novembro de 2011 

e mesmo após depositar R$ 11.480,00 reais nos dias que antecederam o 

real valor da primeira cobrança da parcela contratada, sequer pagou os 

juros, que diga de passagem, nunca pediu, muito menos deu motivo. Pede, 

em sede de tutela provisória, a suspensão dos descontos até julgamento 

final do processo. Passo à análise do pedido de tutela provisória. Pela 

sistemática atual do Código de Processo Civil tem-se que a tutela 

provisória poderá ser concedida nas modalidades urgência e evidência. 

Dispõe o art. 300 do CPC que “A tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No caso, os 

documentos que acompanham a inicial, por si sós, não demonstraram a 

probabilidade do direito, inexistindo urgência no pleito que justifique a 

concessão da tutela provisória. Pelos argumentos expostos, INDEFIRO o 

pedido de tutela provisória. Em termos de prosseguimento do feito 

DETERMINO: DESIGNE-SE audiência de conciliação, conforme pauta do 

conciliador. Caso esta já tenha sido designada, INTIMEM-SE as partes para 

comparecer à audiência de conciliação. CITE-SE o (a) réu e INTIME-O do 

inteiro teor da inicial, da decisão supra e da audiência a ser designada, 

com advertência de que o não comparecimento implicará em confissão e 

revelia (art. 20 da Lei nº 9.099/95). INTIME-SE o (a) autor (a), 

cientificando-o (a) de que a ausência injustificada na audiência ensejará a 

extinção do processo e condenação nas custas processuais (art. 51, 

inciso I, parágrafo 2º da Lei nº 9.099/95). CUMPRA-SE expedindo o 

necessário. Novo São Joaquim-MT, 30 de novembro de 2018. Ítalo Osvaldo 

Alves da Silva Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010375-55.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE CRISTINA FERNANDES CARDOSO MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

8010375-55.2016.8.11.0106. REQUERENTE: ELAINE CRISTINA 

FERNANDES CARDOSO MENDES REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos, 

etc. Trata-se de cumprimento de sentença, proposta por Elaine Cristina 

Fernandes Cardoso Mendes, em desfavor de Tim Celular, já qualificados 

nos autos. Nos documentos de ID nº 15593826, a parte requerida 

comprovou o pagamento da condenação e requereu a extinção do feito 

ante o cumprimento da obrigação. O requerente, por sua vez, pugna pela 

expedição de alvará judicial para levantamento dos valores. Vieram-me 

conclusos os autos. É o relato. Fundamento. DECIDO. Pelo que se verifica, 

o executado cumpriu com a sua obrigação, razão pela qual, deve-se 

extinguir o processo nos termos do artigo 924, II do Código de Processo 

Civil. “Art. 924. Extingue-se a execução quando: (...) II - a obrigação for 

satisfeita;” Assim sendo, após o pagamento do valor devido, a extinção do 

feito é matéria que se impõe. DISPOSITIVO I. Diante do exposto, JULGO 

EXTINTO o presente processo, com resolução do mérito, a teor do contido 

no art. 924, II, do Código de Processo Civil. II. EXPEÇA-SE o alvará para 

liberação dos valores na conta indicada no ID nº 15593826, 

independentemente do trânsito em julgado, visto que o advogado da 

requerente possui procuração para receber quitação. III. Após, 

ARQUIVEM-SE os autos independentemente de nova determinação, com 

as baixas de estilo. PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. CUMPRA-SE. Ítalo Osvaldo 
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Alves da Silva Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010155-91.2015.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

MONICA BUENO CAMARA FARIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

8010155-91.2015.8.11.0106. EXEQUENTE: MONICA BUENO CAMARA 

FARIA EXECUTADO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Trata-se de 

cumprimento de sentença, proposta por Monica Bueno Camara Faria, em 

desfavor de TIM CELULAR, já qualificados nos autos. Nos documentos de 

ID nº 16562658, consta o pagamento realizado pela parte executada. O 

exequente, por sua vez, pugna pela expedição de alvará judicial para 

levantamento dos valores (Id. 16770098). Vieram-me conclusos os autos. 

É o relato. Fundamento. DECIDO. Pelo que se verifica, o executado cumpriu 

com a sua obrigação, razão pela qual, deve-se extinguir o processo nos 

termos do artigo 924, II do Código de Processo Civil. “Art. 924. Extingue-se 

a execução quando: (...) II - a obrigação for satisfeita;” Assim sendo, após 

o pagamento do valor devido, a extinção do feito é matéria que se impõe. 

DISPOSITIVO I. Diante do exposto, JULGO EXTINTO o presente processo, 

com resolução do mérito, a teor do contido no art. 924, II, do Código de 

Processo Civil. II. EXPEÇA-SE o alvará para liberação dos valores na conta 

indicada no ID nº 16770098, independentemente do trânsito em julgado, 

visto que o advogado da requerente possui procuração para receber 

quitação. III. Após, ARQUIVEM-SE os autos independentemente de nova 

determinação, com as baixas de estilo. PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. 

CUMPRA-SE. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz de Direito

Comarca de Paranaita

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 34863 Nr: 880-45.2005.811.0095

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alceonio Fernandes de Souza, L. D. F. S. e K. D. F. S. 

Menores Impuberes, CLEMILSON APARECIDO DOREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Viação N. Senhora de Medianeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Sergio Daniel - 

OAB:9173-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hugo Leonardo Reis Ramos 

- OAB:, Joelma de Souza Silva - OAB:, Osvaldo Fróes Arantes - 

OAB:, Rogério Bezerra Lopes - OAB:, Wanda Vellasco Socrates 

Pinheiro de Lemos - OAB:

 Vistos.

Apense-se aos autos da carta precatória código nº 78339.

Intimem-se os exequentes para, no prazo de 10 (dez) dias informar nos 

autos se concordam com o Alvará expedido em favor de Clemilson 

Aparecido Dorea, oriundo dos autos da carta precatória código 78339, 

sob pena de concordância tácita.

Após, conclusos.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 67207 Nr: 1079-18.2015.811.0095

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: V. L. DE MOURA MADEIRA EPP, Valdir Lanza de Moura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAVI ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL PEREIRA DA SILVA 

NETO - OAB:17493/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO CARLOS DE 

OLIVEIRA - OAB:4032

 Posto isso, julgo improcedentes os embargos do Requerido (NCPC, art. 

702, § 8º), convertendo o mandado inicial em executivo, condenando o 

Embargante ao pagamento das custas processuais e honorários de 

advogado, que, com suporte no art. 85, § 3º, do CPC, arbitro em 10% 

sobre o total do valor da condenação, devendo serem corrigidos 

monetariamente na forma da Lei nº 6.899/81.Transitada em julgado, 

promova a requerente à ação executiva, nos termos da lei.Intimem-se. 

Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010035-13.2017.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDEMIR RAMOS DO NASCIMENTO (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO Certifico que, intimo o polo ativo através de seu advogado com 

procuração, para dar andamento aos autos no prazo legal. Paranaíta/MT, 

29 de novembro de 2018. Erevelto Fernando Eberhardt Brachtvogel - 

Técnico Judiciário - Matrícula 11.370

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010058-90.2016.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KAROLINI FREIRE (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO Certifico que, intimo o polo ativo através de seu advogado a se 

manifestar nos autos, sobre o acordo proposto em audiência realizada no 

dia 27/11/2017. Paranaíta/MT, 29 de novembro de 2018. Erevelto Fernando 

Eberhardt Brachtvogel - Técnico Judiciário - Matrícula 11.370

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010088-62.2015.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

OZEIAS MEDEIROS TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT0014430S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VILSON PAPI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANO RICARDO SCHAVAREN OAB - MT0016592A-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANAÍTA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010088-62.2015.8.11.0095 REQUERENTE: OZEIAS MEDEIROS TEIXEIRA 

REQUERIDO: VILSON PAPI Vistos. Ausente o relatório em razão do 

permissivo do artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de ação de cobrança em 

que o reclamante Ozeias Medeiros Teixeira move em face de Vilson Papi, 

ao argumento de que foi contratado na modalidade de empreitada, em 

contrato verbal com o reclamado, para realização de uma construção de 

uma casa, pelo valor de R$ 25.000,00, para levantar as paredes, cobrir e 

fazer o piso. Após análise da peça inicial conclui-se pela complexidade da 

causa diante da necessidade de perícia na casa, tendo em vista as 

alegações da parte requerida de que há diversos defeitos na obra 

realizada pelo reclamante. É imprescindível a perícia para verificar a 
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inadimplência do reclamante em sua contraprestação, isto é, se as obras 

realizadas na construção do imóvel pelo reclamante possuem falhas 

ocasionadas por culpa deste, o que ocasionariam, em tese, a 

desobrigação do pagamento pelo dono da obra, ora reclamado. Assim, a 

aplicação da Lei 9.099/09 nas causas de maior complexidade consistiria 

em infração ao princípio do contraditório e da ampla defesa, art. 5º, LV, da 

CF. Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes: RECURSO 

INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONTROVÉRSIA ACERCA DA 

RESPONSABILIDADE PELO SINISTRO. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA 

DEBATIDA, EM VIRTUDE DE EVENTUAL NECESSIDADE DE PERÍCIA PARA 

AFERIR OS DANOS ESTÉTICOS REQUERIDOS PELA AUTORA. 

INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EXTINÇÃO DO 

PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO. 

(Recurso Cível Nº 71004966628, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Léo Romi Pilau Júnior, Julgado em 14/11/2014). 

RECURSO INOMINADO. SERVIÇO DE EMPREITADA. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PEDIDO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. 

EXTINÇÃO DO FEITO PELA NECESSIDADE DE PERÍCIA. COMPLEXIDADE DA 

CAUSA EVIDENCIADA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. CÍVEL. 

SENTENÇA MANTIDA. 1. O autor sustentou que celebrou com a requerida 

contrato de prestação de serviço para reforma de sua residência, pelo 

valor de R$ 30.000,00. Disse que a obra não foi concluída e que para sua 

finalização despenderá a quantia de R$ 24.067,000, motivo pelo qual 

postulou a indenização por danos materiais, nesta monta, e danos morais. 

Foi proferida sentença de extinção do feito, em razão da complexidade da 

causa. 2. Com efeito, há necessidade de perícia no caso em tela a fim de 

que seja averiguado se efetivamente houve falha na prestação do serviço 

do requerido, que se revelava complexo, envolvendo ampla reforma da 

residência do autor, inclusive na parte hidráulica. 3. Portanto, revela-se 

prudente, no caso, a realização de perícia para o deslinde da controvérsia 

posta. Assim, a extinção do feito para realização de prova pericial, é 

medida que se impõe, sobretudo porque importará julgamento seguro 

acerca da questão posta em juízo. 4. Sentença de extinção do feito por 

necessidade de perícia que vai mantida. RECURSO DESPROVIDO. 

(Recurso Cível Nº 71005797881, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Julgado em 

01/03/2016) No presente caso, a necessidade de perícia e instrução 

probatória minuciosa são medidas imprescindíveis para a busca da 

verdade sobre os fatos, razão pela qual é imperioso que o requerente 

busque junto a Justiça Comum os direitos que alega possuir. Conclui-se, 

portanto, que a matéria posta sub judice não encontra respaldo na 

competência dos Juizados Especiais. Ante o exposto JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução do mérito, com base no art. 51, II, c/c art. 3º, 

da Lei nº 9.099/95. Inexistindo condenação em custas processuais e 

honorários advocatícios (art.54 e 55 da Lei 9.099/95), aguarde-se o 

trânsito em julgado da presente sentença. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Transitado em julgado, 

remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Paranaíta - MT, 05 de dezembro de 2017. Antônio Fábio da 

Silva Marquezini Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010045-57.2017.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANAÍTA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010045-57.2017.8.11.0095 REQUERENTE: MAURICIO PEREIRA DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Ausente o relatório em 

razão do permissivo do artigo 38 da Lei 9.099/95. Não havendo 

necessidade de dilação probatória, passo ao julgamento antecipado do 

mérito, eis que presente in casu a hipótese do artigo 355, inciso I do 

vigente Código de Processo Civil. I – Preliminar - Complexidade da causa 

por necessidade de perícia técnica: Como preliminar, o reclamado sustenta 

a incompetência do Juizado Especial para conhecer desta demanda, pois 

a causa seria complexa e dependeria de perícia. Não merece acolhida a 

preliminar, pois compulsando atentamente o processo, percebe-se que a 

causa não é complexa, envolve exclusivamente a análise de direito e 

independe de perícia, pois a prova pode ser produzida por documentos. 

I-2 - Preliminar - Ausência de condição da ação - da falta de interesse de 

agir O reclamado alega ainda ausência de condições de ação, por não ter 

a parte autora realizado requerimento administrativo posterior ao ingresso 

da ação, já que esta deveria comprovar a necessidade de valer-se da via 

processual para alcançar a tutela jurisdicional, isto é, de encontrar 

resistência a pretensão. Todavia, a preliminar alegada deve ser rejeitada, 

posto que não deve haver entrave à prestação jurisdicional, mormente não 

ser requisito para ingresso da ação. II – Mérito No mérito, afirma o autor ter 

sido protestado indevidamente pela requerida, pois jamais utilizou os 

serviços do reclamado. Por outro lado, o réu aduz ter com o autor um 

vínculo jurídico e que, em razão de inadimplência ele foi negativado. 

Diferentemente das alegações esboçadas na inicial, a parte ré alega que 

houve a adesão dos serviços prestados pela requerida, com a oposição 

de assinatura do reclamante nos contratos de cartão de crédito e abertura 

de conta. Observa-se que a parte requerida juntou aos autos provas de 

sua alegação de que existe relação jurídica entre as partes, ou seja, o 

Cartão de Assinatura, Ficha-Proposta de Abertura de Conta, Termo de 

Adesão de Produtos e Serviços e Proposta para Emissão de Cartões. De 

notar ainda que o banco reclamado tratou de juntar cópia dos documentos 

pessoais do autor, entre eles, o RG e o Título Eleitoral, documentos estes 

que não foram careados na petição inicial. Deste modo, tenho que o 

requerido desincumbiu-se do ônus de comprovar os fatos por ele 

alegados, de que existe a relação jurídica, bem como demonstrou a origem 

da dívida, nos termo dos art. 373, II, CPC. Assim, se o autor não efetuou o 

pagamento dos serviços adquiridos, de forma justa, adequada e 

contratualmente amparada, foi inserida corretamente nos órgãos de 

proteção ao crédito pela ré. Em sede de impugnação, a parte autora 

argumentou que a parte ré não acostou documentos idôneos que 

comprovassem a relação jurídica e que não reconhece a sua assinatura, 

alegando que há divergências entre elas. Entretanto, razão não assiste à 

parte reclamante, pois entendo que os documentos juntados pela parte ré 

na contestação são suficientes para afastar a alegação da autora de que 

a relação jurídica é inexistente. Isso porque comparando as assinaturas 

constantes nos documentos trazidas na petição inicial e na contestação é 

patente, a olho nu, a semelhança entre elas. Alia-se isso ao fato de que a 

empresa requerida juntou cópia dos documentos pessoais do autor não 

trazidos por este em sua petição inicial. Sendo assim, a inscrição do nome 

do devedor inadimplente em cadastros restritivos de crédito configura-se 

exercício regular de direito. Outrossim a doutrina é uníssona em afirmar 

que aplica-se a teoria do ônus da prova a todos os processos e ações, 

atendidas, certamente, as peculiaridades de uns e de outros. Assim, 

conclui-se quanto as regras do ônus da prova destinam-se aos litigantes 

do ponto de vista de como se devem comportar, à luz das expectativas 

(ônus) que o processo lhes enseja, por causa da atividade probatória. 

Assim, o atual Código de Processo Civil estabelece que incumbe o ônus da 

prova: ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito e, ao réu, à 

existência de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor. 

Comprovado a relação jurídica, cabia à parte autora apresentar 

comprovantes de pagamentos, ônus que não se desincumbiu. Não resta 

dúvida, portanto, de que a parte reclamante não quitou seu débito com a 

requerida. Restou evidente que a parte demandante, intencionalmente, 

alterou a verdade dos fatos, buscando vantagem indevida, incorrendo, 

portanto, no inciso II, do art. 80, do Código de Processo Civil/2015. Os 

fatos mencionados demonstram atitude de deslealdade processual, 

caracterizando a parte reclamante como litigante de má-fé. Condutas como 

essa, onde o único intento é o lucro fácil, por meio da violação da boa-fé 

contratual e processual, têm abarrotado os juizados especiais de 

processos, retardando o julgamento de causas legítimas e onde as partes 

mais necessitam da tutela jurisdicional. III - Dispositivo Ante o exposto, 

JULGO IMPROCEDENTE do pedido autoral formulado pela reclamante em 

face do reclamado, com fundamento no artigo 487, inciso I, do vigente 

CPC, bem como CONDENO a parte autora ao pagamento de multa de 1% e 

de indenização de 10%, ambos sobre o valor da causa, corrigidos à 

época do pagamento. Ademais, ainda, CONDENO a parte autora ao 

pagamento das custas do processo, bem assim dos honorários do 

advogado que sugiro seja fixado no montante de R$ 1.000,00 (mil reais), 

nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. Inexistindo condenação em 

custas processuais e honorários advocatícios (art.54 e 55 da Lei 
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9.099/95), aguarde-se o trânsito em julgado da presente sentença. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Transitado em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias. Paranaíta - MT, 05 de dezembro de 2017. Antônio 

Fábio da Silva Marquezini Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010108-53.2015.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIELE EDIMARA MAKOHIN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONILSON RAIMUNDO MACHADO OAB - MT0011961S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANAÍTA DECISÃO Numero do Processo: 

8010108-53.2015.8.11.0095 EXEQUENTE: GRACIELE EDIMARA MAKOHIN 

EXECUTADO: ELIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA Vistos etc. INTIME-SE 

pessoalmente a parte autora, em termos de prosseguimento do feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção. Às providências. 

Cumpra-se. Paranaíta - MT, 05 de dezembro de 2017. Antônio Fábio da 

Silva Marquezini Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010027-75.2013.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

AF COMERCIO DE COLCHOES LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONILSON RAIMUNDO MACHADO OAB - MT0011961S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSROD CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA. - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANAÍTA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010027-75.2013.8.11.0095 EXEQUENTE: AF COMERCIO DE COLCHOES 

LTDA - ME EXECUTADO: CONSROD CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA. 

- ME Vistos. Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei 

nº 9.099/95. Analisando o feito, verifico que a parte autora foi intimada 

pessoalmente para manifestar-se no feito, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de extinção (movimentação nº 62), todavia, 

quedou-se inerte, conforme certidão de manifestação nº 59. Calha 

registrar a afronta ao princípio constitucional da razoável duração do 

processo pelo requerente, porquanto resta evidenciado que a parte autora 

não praticou os atos processuais que lhe competem e indubitavelmente 

abandonou o processo. Ademais, em obediência ao princípio da 

celeridade, que norteia o procedimento do Juizado Especial, é inadmissível 

aceitar que o processo permaneça paralisado por inércia da parte autora, 

não restando outra alternativa, senão a extinção do feito em razão do 

abandono da parte autora. Diante do exposto, com fundamento no artigo 

485, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Deixo de condenar a parte autora ao 

pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos 

honorários advocatícios, em face do disposto no artigo 55 da Lei nº 

9.099/95. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Cumpra-se. 

Paranaíta - MT, 05 de dezembro de 2017. Antônio Fábio da Silva 

Marquezini Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010106-49.2016.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA PEREIRA LIMA CUELLAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO RICARDO SCHAVAREN OAB - MT0016592A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOGICA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANAÍTA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010106-49.2016.8.11.0095 REQUERENTE: EDNA PEREIRA LIMA CUELLAR 

REQUERIDO: LOGICA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME Vistos. 

Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei nº 

9.099/95. Analisando o feito, verifico que a parte autora foi devidamente 

intimada (movimentação n.º 36) para justificar a ausência na audiência de 

conciliação, porém, a mesma quedou-se inerte. Calha registrar a afronta 

ao princípio constitucional da razoável duração do processo pelo 

requerente, porquanto resta evidenciado que a parte autora não praticou 

os atos processuais que lhe competem e indubitavelmente abandonou o 

processo. Ademais, em obediência ao princípio da celeridade, que norteia 

o procedimento do Juizado Especial, é inadmissível aceitar que o processo 

permaneça paralisado por inércia da parte autora, não restando outra 

alternativa, senão a extinção do feito em razão do abandono da parte 

autora. Diante do exposto, com fundamento no artigo 485, inciso III, do 

Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Deixo de condenar a parte autora ao pagamento 

das custas e despesas processuais, bem como dos honorários 

advocatícios, em face do disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. 

Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Cumpra-se. Paranaíta - 

MT, 05 de dezembro de 2017. Antônio Fábio da Silva Marquezini Juiz de 

Direito

Comarca de Pedra Preta

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 46382 Nr: 1624-50.2014.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Helena Walker Brum, Marisa Teresinha Walker

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Odair Donizete Ribeiro - 

OAB:109334

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal do 

INSS - Mato Grosso - OAB:

 Vistos etc. Permaneçam os autos em gabinete para prolação da 

sentença. Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 66189 Nr: 3118-42.2017.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wilson Anjo Réa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VIVIANI MANTOVANI CARRENHO 

- OAB:8308-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc. Permaneçam os autos em gabinete para prolação da 

sentença. Às providências. Cumpra-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 66603 Nr: 119-82.2018.811.0022

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LNTF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LAURINDO NEVES TORRES FILHO, Rg: 

2027411-4 , Filiação: Margarida Leite de Lima e Laurindo Neves Torres, 

data de nascimento: 03/03/1982, natural de Pedra Preta-MT, solteiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Assim, por entender que a medida de proteção deve ser 

imediatamente cumprida, determino: a) AFASTAMENTO DO SUPOSTO 

OFENSOR DO LAR, DOMICÍLIO OU LOCAL DE CONVIVÊNCIA DA VÍTIMA; 

b) PRETENSO AGRESSOR NÃO PODERÁ SE APROXIMAR DA OFENDIDA, 

SEUS FAMILIARES E TESTEMUNHAS, MANTENDO UM LIMITE DE 300 

METROS DE DISTÂNCIA; c) NÃO PODERÁ TER CONTATO COM A 
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OFENDIDA, SEUS FAMILIARES E TESTEMUNHAS POR QUALQUER MEIO DE 

COMUNICAÇÃO; d) ESTÁ PROIBIDO DE FREQUENTAR A RESIDÊNCIA DA 

PRETENSA OFENDIDA, O TRABALHO, CASA DE AMIGOS, A FIM DE LHE 

PRESERVAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA OFENDIDA; e) 

RECONDUÇÃO DA OFENDIDA E DEPENDENTES A RESPECTIVO DOMICÍLIO, 

APÓS O FASTAMENTO DO SUPOSTO AGRESSOR. Intime-se o pretenso 

agressor, deixando-o ciente das proibições provisoriamente 

estabelecidas. Advirto o ofensor que caso descumpra as medidas 

impostas, poderá ser decretada a sua prisão preventiva nos termos do 

artigo 20, da Lei 11.340/2006.

Despacho/Decisão: Vistos etc.Em atendimento a determinação no Ofício 

Circular n° 228/2018 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, a qual implementa a “11ª Semana Justiça pela Paz em Casa”, 

referente a priorização dos andamentos da ações que envolvam violência 

doméstica contra mulher e feminicídio, passo a dar o adequado andamento 

ao feito.Tendo em vista a certidão do Oficial de Justica (ref. 08), onde 

consta que o agressor não foi intimado, pois ninguém sabe seu paradeiro, 

e onde consta que o agressor não possui telefone celular e que fica 

perambulando pelas ruas.Assim, intima-se o agressor, por edital.Translade 

a copia da medida protetiva ao Inquérito Policial.Após, arquive-se o 

presente feito com as devidas cautelas de estilo.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências.Pedra Preta-MT, 20 de agosto de 2018.Márcio 

Rogério MartinsJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Maria de Fátima Gomes 

de Souza, digitei.

Pedra Preta, 27 de novembro de 2018

Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 73334 Nr: 2812-39.2018.811.0022

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ROSA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENIVAN BALEEIRO BONADIO - 

OAB:22319/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em etc.

Concedo aos requerentes os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 do Código 

de Processo Civil, assim como foi observada a determinação posta no 

artigo 320 do mesmo diploma legal.

 Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto nos artigos 330 

e 332, ambos do Código de Processo Civil, recebo a petição inicial.

Oficie-se o Banco Bradesco agência 1544, fim de que apresente em Juízo, 

no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o extrato da conta corrente de 

nº0861982-4.

Abre-se vista ao Ministério Publico, após a juntada do oficio pelo Banco.

Cumpra-se COM URGÊNCIA, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 27 de novembro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 64862 Nr: 2587-53.2017.811.0022

 AÇÃO: Perda ou Suspensão ou Restabelecimento do Poder 

Familiar->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JJFDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO SAITO - OAB:13392

 Vistos etc. Nomeio para acompanhar o ato Dr. Antônio Roberto dos 

Santos. Permaneçam os autos em gabinete para deliberações. Às 

providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 67174 Nr: 384-84.2018.811.0022

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diogenes Firmino Nogueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rosangela da Rosa Correa - 

OAB:205961

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono o feito para:

1- expedição de novo mandado de busca e apreensão, no endereço 

declinado ref: 19;

2- Intimação do patrono do autor a efetuar o pagamento da diligência para 

cumprimento do mandado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 52962 Nr: 90-03.2016.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Rocha dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dalvair da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Gonçalves Raposo - 

OAB:MT/9892-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 Vistos etc. Intime-se o advogado do requerente para que manifeste o que 

entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias. Às providências. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 57131 Nr: 1591-89.2016.811.0022

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Pires da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nathália Moreno Pereira - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Dall Agnol Finato - 

OAB:10084, Saulo Vinicius de Moraes - OAB:19046/O

 Não havendo preliminares suscitadas, impõem-se reconhecer que se 

encontram presentes os pressupostos processuais e a regularidade 

processual.Analisando os documentos que instruem a inicial, a meu ver, 

não são provas hábeis para o julgamento antecipado da lide com 

resolução de mérito, havendo a necessidade de designação de audiência 

de instrução e julgamento para garantir o devido contraditório e a ampla 

defesa.Desse modo, impõem-se reconhecer que se encontram presentes 

os pressupostos processuais, a regularidade processual e por não 

vislumbrar qualquer irregularidade a ser corrigida até o momento, dou o 

feito por saneado.Nos termos do artigo 357, do Código de Processo Civil, 

por não comporta julgamento antecipado, pelo que fixo como ponto 

controvertido a comprovação de ato ímprobo previsto no artigo 11 da Lei 

8.429/92 narrados na exordial.Desta feita, designo a audiência de 

instrução e julgamento para o dia 13 de março de 2019, às 15h00min, 

ocasião em que se tomará o depoimento das testemunhas e se procederá 

ao depoimento pessoal do requerido.Intime-se o demandado para, no 

prazo de 10 dias, apresentar o rol de testemunhas, no máximo 10 (dez) 

dias (art. 357, §§ 4º e 6º, do CPC), as quais deverão comparecer 

independentes de intimação, ou, caso pretendam, que formulem 

requerimento neste sentido.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 72764 Nr: 2574-20.2018.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Romildo Carnielli Vitorino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435

 Vistos etc.Trata-se de pedido de revogação de prisão preventiva 

formulado pela defesa do acusado Romildo Carnielli Vitorino, haja vista a 

retratação da vítima, requerendo ainda a aplicação de medidas cautelares 

diversas da prisão ao acusado.Instado à manifestação, o Ministério 

Público manifestou pelo indeferimento do pedido de revogação da prisão 

preventiva, por estarem presentes os requisitos e pressupostos 

necessários à manutenção da custódia cautelar.Pois bem.Em análise ao 

pedido formulado pelo acusado, verifico que a defesa não trouxe aos 

autos fatos novos aptos a revogar a prisão preventiva decretada em 

desfavor do mesmo, apenas o pedido de revogação de prisão preventiva, 

razão pela qual mantenho a decisão proferida pelo juízo plantonista pelos 

seus próprios fundamentos, bem como para a garantia da ordem 

pública.Isto posto, estando presentes os requisitos autorizadores da 

decretação da prisão preventiva e, com fundamento nos artigos 316 e 

312, do Código de Processo Penal, INDEFIRO o pedido de revogação de 

prisão preventiva formulado pela defesa do acusado Romildo Carnielli 

Vitorino, mantendo a prisão das provas e garantir a ampla defesa.Designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 13 de dezembro de 2018, 

às 14h00min, ocasião em que se tomará o depoimento das testemunhas 

de acusação e de defesa e se procederá ao interrogatório do 

acusado.Caso alguma testemunha de acusação ou defesa resida fora da 

comarca, expeça-se, desde já, carta precatória para a oitiva.Intimem-se as 

testemunhas de acusação e de defesa, bem como o acusado, para 

comparecerem a audiência designada.Oficie-se o Diretor da Penitenciária 

Major Eldo de Sá Corrêa (Mata Grande) de Rondonópolis-MT para que 

providencie a condução do acusado Romildo Carnielli Vitorino ao Prédio 

deste Juízo, na data supramencionada, para que o mesmo compareça a 

audiência designada.Ciência ao Ministério Público e a defesa.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Às providências.Pedra Preta-MT, 28 de novembro 

de 2018.Márcio Rogério MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 69425 Nr: 1259-54.2018.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINA DA SILVA MELO, Marina da Silva Melo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco IBI S/A - Banco Multiplo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta, com fulcro no artigo 

300 do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de liminar pleiteada pela 

autora, para determinar que a parte requerida proceda a imediata retirada 

do nome da requerente dos cadastros restritivos dos órgãos de proteção 

ao crédito, devendo comprovar nos autos o cumprimento, no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos 

reais), caso haja descumprimento da presente decisão pelo promovido, 

até atingir o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).Versando a causa 

sobre direitos que admitem transação, em observância ao artigo 3º, §§ 2º 

e 3º c.c. 139, inciso V e 334, todos do Código de Processo Civil, designo 

audiência de conciliação para o dia 23 de janeiro de 2018, às 08h20min, a 

ser realizada no núcleo de conciliação dessa Comarca.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 13886 Nr: 204-20.2008.811.0022

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Romildo Sandro Pires do Nascimento, Celso 

Luiz de Lima, Ari Alves do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435, João Faustino Neto - OAB:MT/10.364-A, Reynaldo 

Oliveira Ruy - OAB:MT/13.895

 JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial, 

extinguindo o feito com resolução do mérito, para condenar o requerido 

ROMILDO SANDRO PIRES DO NASCIMENTO a pratica de improbidade 

administrativa prevista no artigo 9º, inciso I e XI, da Lei n° 8.429/92, 

aplicando-lhes sanções disposta no artigo 12, inciso I, da mesma Lei e, 

julgar improcedente a ação civil pública quanto aos réus CELSO LUIZ DE 

LIMA e ARI ALVES DO NASCIMENTO das imputações por ato de 

improbidade administrativa descrita na exordial.Das penas.Assim, atento 

aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como à 

gravidade do ato de improbidade e à cominação das penalidades, entendo 

que deve ser aplicado:I) ao requerido a pena – a) perda dos valores 

acrescidos ilicitamente ao patrimônio, ou seja, R$ 25.965,40 (vinte e cinco 

mil e novecentos e sessenta e cinco reais e quarenta centavos), com 

juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC desde a data de 

consumação do dano; b) de suspensão dos direito políticos por 08 (oito) 

anos; c) pagamento de multa civil no valor de duas vezes o valor 

acrescido ilicitamente ao patrimônio, ou seja, o valor de R$ 51.930,80 

(cinquenta e um mil novecentos e trinta e oitenta centavos); d) a proibição 

de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos 

fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de 

pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 10 (dez) anos 

e; e) perda da função pública... em razão da sucumbência, o requerido 

arcará com custas e despesas processuais.Transitada em julgado, 

INCLUA-SE a presente condenação no Cadastro Nacional de Condenados 

por Improbidade via plataforma virtual do CNJ, comunicando a suspensão 

dos direitos políticos do requerido, para as providências cabíveis, nos 

termos do artigo 595 e seguintes da CNGC-MT.Após, adotadas as 

providências necessárias,  arquive-se,  com as caute las 

necessárias.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências.Pedra Preta-MT, 29 de novembro de 

2018.Márcio Rogério MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 72477 Nr: 2477-20.2018.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Norival Rodrigues Salomão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VIVIANI MANTOVANI CARRENHO 

- OAB:8308-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de ação previdenciária de aposentadoria de contribuição por 

idade rural, ajuizada por Norivaldo Rodrigues Salomão, em face do Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS, devidamente qualificados nos autos 

sustentando, em breve sintaxe, que estão preenchidos os requisitos 

legais, e por isso, requerendo a concessão do benefício denominado 

aposentadoria hibrida.

Na exordial juntou documentos de ref.02, e pugnou pelos benefícios da 

justiça gratuita, bem como pela concessão do benefício.

Vieram-me os autos conclusos.

Eis o Relatório.

Fundamento e Decido.

Inicialmente, DEFIRO o pedido do benefício da assistência judiciária gratuita 

requerida na inicial, com fulcro no artigo 98, “caput”, do Código de 

Processo Civil.

Preenchidos os requisitos legais, forte na competência excepcional do § 

3º do artigo 109 da Carta Maior, recebo a presente exordial no rito comum, 

adequado ao processamento de todos os pedidos.

Cite-se o requerido, para que no prazo legal, querendo, contestar a 

presente ação, consignadas às advertências do artigo 344 do Código de 

Processo Civil.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às Providências.

Pedra Preta-MT, 28 de novembro de 2018.

 Márcio Rogério Martins

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 72875 Nr: 2625-31.2018.811.0022

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AKMS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fulcro no artigo 300, do Código de Processo Civil, e 

por tudo que dos autos consta, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela 

pleiteado pelo autor.Versando a causa sobre direitos que admitem 

transação, em observância ao artigo 3º, §§ 2º e 3º c.c. 139, inciso V e 

334, todos Código de Processo Civil, designo audiência de conciliação 

para o 23 de janeiro de 2019, às 09h00min, a ser realizada no núcleo de 

conciliação dessa comarca.Cite-se a requerida para comparecer a 

audiência de conciliação, com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, 

conforme disposto do artigo 334 do CPC, devidamente acompanhado de 

advogado.Cientifique a requerida de que a contestação poderá ser 

apresentada, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data 

da audiência de conciliação ou de mediação, quando qualquer das partes 

não comparecer ou, comparecendo, não haver composição, ou, ainda, 

contar do seu pedido expresso de desinteresse na composição 

consensual (art. 335, do CPC), observando as matérias de defesa 

elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC, consignadas às advertências do 

artigo 344 do mesmo códex.Deverá constar no ato de intimação do autor e 

de citação da requerida que o não comparecimento injustificado de 

qualquer das partes à audiência de conciliação será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 02% 

(dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como 

que as partes deverão estar acompanhadas por seus advogados ou 

defensores públicos (art. 334, § 9º, CPC).Intime-se a parte autora na 

pessoa de seu advogado (art. 334, §3º, CPC) da audiência de conciliação 

designada.Ciência ao representante do Ministério Público.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Às providências.Pedra Preta-MT, 28 de novembro 

de 2018.Márcio Rogério MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 72425 Nr: 2457-29.2018.811.0022

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VPL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNES LAÍS DE OLIVEIRA DOS 

ANJOS - OAB:19872/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do artigo 319, 

assim como do artigo 320 do Código de processo Civil. Assim, não sendo 

o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do CPC, com fulcro no 

disposto no artigo 334 do mesmo codex, recebo a petição inicial.Concedo 

aos requerentes os benefícios da assistência judiciária prevista na Lei nº 

1.060/50.Versando a causa sobre direitos que admitem transação, em 

observância ao artigo 3º, §§ 2º e 3º c.c. 139, inciso V e 334, todos do 

Código de Processo Civil, designo audiência de conciliação para o dia 06 

de fevereiro de 2019, às 08h00min, a ser realizada no núcleo de 

conciliação dessa comarca.Processe-se em segredo de justiça conforme 

recomenda o artigo 189, inciso II, do Código de Processo Civil.Tendo em 

vista que logrei êxito em encontrar endereço do requerido, expeça-se 

carta precatória para citação no endereço de ref:05.Cite-se a parte 

requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme 

disposto no artigo 334 do CPC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 72517 Nr: 2493-71.2018.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Willian Medeiros dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANA CRISTINA GALHARDO 

FRASSON - OAB:68400

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 

do Código de Processo Civil, assim como foi observada a determinação 

posta no artigo 320 do mesmo diploma legal. Desta forma, não sendo o 

caso de aplicação do disposto nos artigos 330 e 332, ambos do Código de 

Processo Civil, com fulcro no disposto no artigo 334 do mesmo codex, 

recebo a petição inicial.Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita em 

favor do autor.Versando a causa sobre direitos que admitem transação, 

em observância ao artigo 3º, §§ 2º e 3º c.c. 139, inciso V e 334, todos do 

Código de Processo Civil, designo audiência de conciliação para o dia 23 

de janeiro de 2019, às 08h40min, a ser realizada no núcleo de conciliação 

dessa Comarca.Cite-se a parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias 

de antecedência, conforme disposto no artigo 334 do CPC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 71483 Nr: 2102-19.2018.811.0022

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VITÓRINO RIBEIRO FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Posto Locomotiva Ltda., Carlos Alberto 

Azevedo de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO SERAFIM SILVA - 

OAB:19232/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desta feita, JULGO EXTINTO o presente processo, sem resolução do 

mérito com relação ao embargado Posto Locomotiva LTDA, ante o 

reconhecimento da ilegitimidade passiva, nos termos artigo 487, inciso VI, 

do Código de Processo Civil, devendo o feito prosseguir somente com 

relação ao embargado Carlos Alberto Azevedo.DO PEDIDO DE 

LIMINAR.Preenchidos os pressupostos e requisitos do artigo 674 e 

seguintes do Código de Processo Civil com relação ao embargado Carlos 

Alberto Azevedo, RECEBO os embargos de terceiro e, por conseguinte, 

DETERMINO sejam eles virtualmente apensados ao processo principal 

(Código nº 63078). [...] Por todo o exposto, com fulcro no artigo 678 do 

Código de Processo Civil, SUSPENDO os efeitos da constrição do imóvel 

objeto da penhora dos autos principais e a suspenção da venda judicial do 

veículo Toyota Hilux, placa QBI 9440, RENAVAM 0105001347 em nome do 

devedor Posto Locomotiva.Traslade-se cópia desta decisão para os autos 

principais.Cite-se o embargado na pessoa de seu advogado, ou 

pessoalmente, caso não tenha procurador constituído nos autos 

principais, art. 677, § 3º do CPC, para, querendo, contestar a presente 

ação no prazo de 15 dias, art. 679 do referido diploma. Quedando-se o 

requerido inerte, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados na inicial, conforme art. 344 do CPC.Considerando que a 

autocomposição pode se dar a qualquer tempo e inexistindo prejuízo as 

partes, com fulcro no art. 334 do Código de Processo Civil, DESIGNO 

AUDIÊNCIA DE TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO PARA O DIA 23 DE JANEIRO 

DE 2018, ÀS 09H20MIN, a ser realizada no núcleo de conciliação dessa 

comarca, devendo as partes comparecer acompanhadas de seus 

respectivos advogados, conforme determina o art. 334, §9º, do mesmo 

Diploma Processual.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 71933 Nr: 2291-94.2018.811.0022

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 Ante o exposto, com fulcro no artigo 84 do Código de Defesa do 

Consumidor e artigo 300 do Código de Processo Civil, DEFIRO A TUTELA 

DE URGÊNCIA, para determinar a obrigação de fazer, ao requerido Estado 

de Mato Grosso, para que no prazo 30 (trinta) dias úteis, promova a 

lotação de um Escrivão de Polícia (no mínimo) e um Delegado de Polícia, 

ambos com dedicação exclusiva a Delegacia de Polícia Judiciária Civil de 

Pedra Preta-MT, sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil 
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reais), limitada a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).Notifique-se a 

Secretaria de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso, (Poder 

Executivo – Secretaria de Segurança Pública – SESP-MT), na pessoa de 

seu respectivo Secretário, da tutela concedida, para a implementação das 

providências pertinentes.Cite-se o requerido Estado de Mato Grosso na 

pessoa do Excelentíssimo Procurador Geral do Estado, para querendo 

contestar a presente ação no prazo legal, consignadas às advertências 

do artigo 344 do Código de Processo Civil.Ciência ao Ministério 

Público.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências.Pedra 

Preta-MT, 29 de novembro de 2018.Márcio Rogério MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 66659 Nr: 146-65.2018.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, Francisco 

Caninde Barros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nathália Moreno Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de cumprimento de sentença ingressado pelo Ministério Público 

do Estado de Mato Grosso, no interesse do paciente Francisco Canindé 

Barros, em desfavor de Estado de Mato Grosso.

Tendo em vista o valor vultoso apresentado pelo Ministério Público aos 

autos, acerca do custo da cirurgia a ser realizada ao paciente, intime-se o 

Estado de Mato Grosso para que no prazo de 10 (dez) dias manifeste-se 

e diligencie sobre o custeio da cirurgia, informando orçamentos para a sua 

realização.

Após, com ou sem manifestação, certifique-se e venham-me os autos 

conclusos para deliberação.

Cumpra-se, se expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 29 de novembro de 2018.

Márcio Rogério Martins

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 67442 Nr: 494-83.2018.811.0022

 AÇÃO: Desapropriação->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pedra Preta-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odete Boacha Duarte de Medeiros, ARNALDO 

TONIN, Michell Jose Giraldes Portela, CRISTIANI DUARTE TONIN MADRID, 

SAVIO DUARTE TONIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador(a) Geral do 

Município de Pedra Preta/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Michell José Giraldes 

Portela - OAB:MT/10081

 Vistos etc.

Tendo em vista o pedido de levantamento do depósito prévio feito, nos 

termos do artigo 33, §2º, do Decreto-Lei 3.365/41, intimem-se os 

requeridos para que comprovem o cumprimento das disposições previstas 

no artigo 34 do mesmo diploma legal no prazo de 15 (quinze) dias.

No mais, considerando a existência de preliminares, intime-se o autor para 

que impugne à contestação no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do 

artigo 351 do Código de Processo Civil.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 29 de novembro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 50385 Nr: 753-83.2015.811.0022

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Walter Batista Camilo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Welson Gaiva Marino - 

OAB:MT/14033

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:MT/19.081-A, Sérvio Túlio de Barcelos - OAB:14258

 Vistos etc.

Trata-se de embargos de declaração manejados pelo autor em ref. 45, 

alegando a existência de omissão na sentença prolatada nos autos.

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO. DECIDO.

Analisando os autos, verifica-se a intempestividade dos presentes 

embargos.

 O prazo para o requerido interpor embargos é de 05 (cinco) dias, 

conforme artigo 1.023 do Código de Processo Civil.

A sentença no dia 30/06/2017, contudo o protocolo dos embargos se deu 

no dia 26/11/2018, ou seja, intempestivamente.

Ademais, em ref. 32 já foi certificado o trânsito em julgado da sentença.

Pelo exposto, com fulcro no artigo 1.023 do Código de Processo Civil, não 

conheço dos embargos de declaração de ref. 45.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Pedra Preta-MT, 29 de novembro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 64862 Nr: 2587-53.2017.811.0022

 AÇÃO: Perda ou Suspensão ou Restabelecimento do Poder 

Familiar->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JJFDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO SAITO - OAB:13392

 Vistos etc.

Defiro o pedido da autora de ref. 31.

Oficie-se a 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT solicitando 

cópia integral dos autos da Ação Penal de código n. 664244, n. 

12690-90.2017.811.0064, para instruir os presentes autos de Perda do 

Poder Familiar.

Dou por encerrada a instrução processual.

Após a resposta do referido ofício, intimem-se as partes para apresentar 

os memorais escritos, no prazo legal.

Em seguida, abre-se vista dos autos para manifestação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 29 de novembro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 12791 Nr: 810-82.2007.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Galvani Industria, Comercio e Serviços Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Evandro Ricardo Ries Silveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AFONSO DECANINI NETO - 

OAB:9123/O, LUIS FERNANDO DECANINI - OAB:9993, ROGÉRIO 

BERGONSO MOREIRA DA SILVA - OAB:182961

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adaiana Francescato de 

Pizzol - OAB:45927, Daiana Malheiros de Moura - OAB:11624-A, 

Wilson Alexandre Barufaldi - OAB:47.058, Wilson Barufaldi - 

OAB:7561

 Vistos etc. Defiro o pedido de juntada de substabelecimento das partes, 

bem como as intimações sejam realizadas exclusivamente em nome do Dr. 

Celso Umberto Luchesi, OAB/SP nº. 76.458, com escritório na Avenida 

Francisco Matarazzo, nº. 1.500, 16º andar – Torre New York, CEP: 

05001-100; São Paulo/SP. Quanto ao pedido de fls. 322/324, permaneçam 
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os autos em gabinete para deliberações. Às providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 12776 Nr: 789-09.2007.811.0022

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elizeu Contó

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 Vistos etc.

Defiro o pleito de fls. 171.

Concedo carga dos presentes autos ao advogado pelo prazo de 05 

(cinco) dias.

Após, venham-me os autos conclusos.

Às providências

 Pedra Preta-MT, 28 de novembro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 46979 Nr: 1822-87.2014.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maucinei de Oliveira Rosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Roberto dos Santos 

- OAB:MT/18.254/B

 Nos termos da legislação vigente Artigo 1.686/CNGC, impulsiono o feito 

intimando o defensor do réu para apresentar memoriais finais no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 48499 Nr: 146-70.2015.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anderson de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Heiridan Nobile - 

OAB:PR/10.159

 Nos termos da legislação vigente Artigo 1.686/CNGC, impulsiono o feito 

intimando o defensor do réu para apresentação de memoriais finais no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 44638 Nr: 586-03.2014.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MRdC, ILdC, ALdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RLdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luamar Nascimento Canuto 

- OAB:MT/16.660

 Por determinação do MM. Juiz de Direito desta Comarca em fl. 47 - ante a 

ausência da Defensoria Pública, nomeio como defensor(a) dativo(a) o(a) 

causídico(a) militante nesta municipalidade - Dr. Gilberto Machado Custódio 

- OAB/MT nº 6435, para promover a defesa da parte autora, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67810 Nr: 629-95.2018.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcio Sandro de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) do denunciado, para que no prazo de 

05 (cinco) dias, manifeste-se nos autos na forma do artigo 422 do Código 

de Processo Penal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70791 Nr: 1783-51.2018.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jacqueline Cruz de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Welson Gaiva Marino - 

OAB:MT/14033

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA DENUNCIADA, para que no prazo legal, 

apresente as alegações finais escritas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 44086 Nr: 176-42.2014.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Volkswagen S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valteir Gregório Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Valerio Junior - 

OAB:17.529, Manoel Archanjo Dama Filho - OAB:MT/4.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do Advogado(a) da Parte Autora, para que no prazo de 05 

(cinco) compareça perante esta Secretaria da Única Vara da Comarca de 

Pedra Preta/MT, para retirar a Carta Precatória expedida nesta data, para 

cumprimento na Comarca de Juscimeira/MT, devendo recolher as custas 

de distribuição e a diligência do Sr. Oficial de Justiça no Juízo Deprecado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60937 Nr: 828-54.2017.811.0022

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MACdS, AASG, MESG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): QRG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - Pedra 

Preta/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435

 Por determinação do MM. Juiz de Direito desta Comarca em Ref: 18 - ante 

a ausência da Defensoria Pública, nomeio como defensor(a) dativo(a) o(a) 

causídico(a) militante nesta municipalidade - Dr. Gilberto Machado Custódio 

- OAB/MT nº 6435, para promover a defesa do requerido, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 69235 Nr: 1184-15.2018.811.0022

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUCA TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO DUNICE PEREIRA 

BRITO - OAB:21822

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente no artigo 1.205/CNGC, impulsiono o feito 

intimando o patrono do autor para que no prazo de 05 (cinco) dias 

manifeste nos autos requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51755 Nr: 1352-22.2015.811.0022

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Maria Garcia da Silva Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Cirilo Pinto dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNO DAMASCENA DE FARIAS - 

OAB:11134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente no artigo 1.205/CNGC, impulsiono o feito 

intimando o patrono do autor, para que no prazo de 05 (cinco)manifeste 

nos autos requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 68933 Nr: 1055-10.2018.811.0022

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aymoré Crédito Financimento e Investimento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NIVEA GOMES DA FONSECA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIANOTTI AMADOR MORAES 

GOMES - OAB:18216/O, Raphael Neves Costa - OAB:12411-A/MS, 

Ricardo Neves Costa - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO (A) ADVOGADO (A) DA PARTE AUTORA, para que no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifeste aos autos acerca da Certidão negativa 

do Sr. Oficial de Justiça de Ref: 31.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000245-18.2018.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

ROKLERSON IGNACIO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA RUA 

OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 

INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO ROGÉRIO MARTINS PROCESSO n. 

1000245-18.2018.8.11.0022 Valor da causa: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: 

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: ROKLERSON IGNACIO DE SOUZA Endereço: AVENIDA FERNANDO 

CORREA, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 POLO PASSIVO: 

Nome: VIVO S.A. Endereço: TELEMAT CELULAR, AVENIDA PRESIDENTE 

GETÚLIO VARGAS 1300, QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 

Senhor(a): PATRONO DO AUTOR: A presente, referente ao processo 

acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Sala de audiência de 

conciliação de Pedra Preta Data: 30/01/2019 Hora: 13:20 ADVERTÊNCIAS 

À PARTE: 1. Não comparecendo à audiência designada, ou comparecendo 

e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento 

pessoal, fica sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os 

fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. As eventuais 

justificativas de impossibilidade de comparecimento deverão ser 

apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a parte que der 

causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). 

3. As partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

PEDRA PRETA, 30 de novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000246-03.2018.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

AGNA QUEIROZ DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA RUA 

OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 

CARTA DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO ROGÉRIO MARTINS PROCESSO n. 

1000246-03.2018.8.11.0022 Valor da causa: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: 

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: AGNA QUEIROZ DE SOUZA Endereço: Rua Aparecida Santana, 

cidade viva, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 POLO PASSIVO: Nome: 

BANCO BRADESCO S.A. Endereço: BANCO BRADESCO, RUA BARÃO DE 

MELGAÇO 3475, CENTRO NORTE, CUIABÁ - MT - CEP: 78005-908 

Senhor(a): Patrono do autor: A presente, referente ao processo acima 

identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Sala de audiência de 

conciliação de Pedra Preta Data: 30/01/2019 Hora: 13:40 ADVERTÊNCIAS 

À PARTE: 1. Não comparecendo à audiência designada, ou comparecendo 

e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento 

pessoal, fica sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os 

fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. As eventuais 

justificativas de impossibilidade de comparecimento deverão ser 

apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a parte que der 

causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). 

3. As partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

PEDRA PRETA, 30 de novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000247-85.2018.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

LUCY BARBOSA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA RUA 

OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 

INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO ROGÉRIO MARTINS PROCESSO n. 

1000247-85.2018.8.11.0022 Valor da causa: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: 

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 
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Nome: LUCY BARBOSA DIAS Endereço: Rua Tancredo Neves, 3, 

Indefinido, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 POLO PASSIVO: Nome: 

VIVO S.A. Endereço: TELEMAT CELULAR, AVENIDA PRESIDENTE 

GETÚLIO VARGAS 1300, QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 

Senhor(a): Patrono do autor: A presente , referente ao processo acima 

identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Sala de audiência de 

conciliação de Pedra Preta Data: 30/01/2019 Hora: 14:00 ADVERTÊNCIAS 

À PARTE: 1. Não comparecendo à audiência designada, ou comparecendo 

e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento 

pessoal, fica sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os 

fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. As eventuais 

justificativas de impossibilidade de comparecimento deverão ser 

apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a parte que der 

causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). 

3. As partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

PEDRA PRETA, 30 de novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000248-70.2018.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

ALAIR ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA RUA 

OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 

INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO ROGÉRIO MARTINS PROCESSO n. 

1000248-70.2018.8.11.0022 Valor da causa: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: 

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: ALAIR ALVES DOS SANTOS Endereço: Rua Tacredo Neves, 3, 

Indefinido, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 POLO PASSIVO: Nome: 

VIVO S.A. Endereço: TELEMAT CELULAR, AVENIDA PRESIDENTE 

GETÚLIO VARGAS 1300, QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 

Senhor(a): Patrono do autor: A presente, referente ao processo acima 

identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Sala de audiência de 

conciliação de Pedra Preta Data: 30/01/2019 Hora: 14:20 ADVERTÊNCIAS 

À PARTE: 1. Não comparecendo à audiência designada, ou comparecendo 

e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento 

pessoal, fica sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os 

fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. As eventuais 

justificativas de impossibilidade de comparecimento deverão ser 

apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a parte que der 

causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). 

3. As partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

PEDRA PRETA, 30 de novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000249-55.2018.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE ARAUJO ROMAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA RUA 

OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 

INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO ROGÉRIO MARTINS PROCESSO n. 

1000249-55.2018.8.11.0022 Valor da causa: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: 

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: TATIANE ARAUJO ROMAO Endereço: RUA ARTHUR ORLATO, 

1065, CIDADE VIVA, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 POLO 

PASSIVO: Nome: BANCO BRADESCO S.A. Endereço: BANCO BRADESCO, 

RUA BARÃO DE MELGAÇO 3475, CENTRO NORTE, CUIABÁ - MT - CEP: 

78005-908 Senhor(a): Patrono do autor: A presente, referente ao 

processo acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA 

DESIGNADA, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Sala de audiência de 

conciliação de Pedra Preta Data: 30/01/2019 Hora: 14:40 ADVERTÊNCIAS 

À PARTE: 1. Não comparecendo à audiência designada, ou comparecendo 

e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento 

pessoal, fica sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os 

fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. As eventuais 

justificativas de impossibilidade de comparecimento deverão ser 

apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a parte que der 

causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). 

3. As partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

PEDRA PRETA, 30 de novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000250-40.2018.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON BARBOSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA RUA 

OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 

INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO ROGÉRIO MARTINS PROCESSO n. 
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1000250-40.2018.8.11.0022 Valor da causa: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: 

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: NILSON BARBOSA DA SILVA Endereço: RUA JUDICIÁRIO, 29, 

CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 POLO PASSIVO: Nome: 

VIVO S.A. Endereço: TELEMAT CELULAR, AVENIDA PRESIDENTE 

GETÚLIO VARGAS 1300, QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 

Senhor(a): Patrono do autor A presente, referente ao processo acima 

identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Sala de audiência de 

conciliação de Pedra Preta Data: 30/01/2019 Hora: 15:00 ADVERTÊNCIAS 

À PARTE: 1. Não comparecendo à audiência designada, ou comparecendo 

e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento 

pessoal, fica sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os 

fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. As eventuais 

justificativas de impossibilidade de comparecimento deverão ser 

apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a parte que der 

causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). 

3. As partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

PEDRA PRETA, 30 de novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000251-25.2018.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

GERENILDO SATURNINO LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA RUA 

OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 

INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO ROGÉRIO MARTINS PROCESSO n. 

1000251-25.2018.8.11.0022 Valor da causa: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: 

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: GERENILDO SATURNINO LIMA Endereço: RUA 03, S/N, CENTRO, 

PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO 

BRADESCO S.A. Endereço: BANCO BRADESCO, RUA BARÃO DE 

MELGAÇO 3475, CENTRO NORTE, CUIABÁ - MT - CEP: 78005-908 

Senhor(a): Patrono do autor A presente, referente ao processo acima 

identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Sala de audiência de 

conciliação de Pedra Preta Data: 30/01/2019 Hora: 15:20 ADVERTÊNCIAS 

À PARTE: 1. Não comparecendo à audiência designada, ou comparecendo 

e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento 

pessoal, fica sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os 

fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. As eventuais 

justificativas de impossibilidade de comparecimento deverão ser 

apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a parte que der 

causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). 

3. As partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

PEDRA PRETA, 30 de novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000252-10.2018.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

LORRAINE CRISTINA ASSUNCAO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA RUA 

OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 

INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO ROGÉRIO MARTINS PROCESSO n. 

1000252-10.2018.8.11.0022 Valor da causa: R$ 19.000,00 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: LORRAINE CRISTINA 

ASSUNCAO PEREIRA Endereço: AVENIDA FERNANDO CORREA DA 

COSTA, 459, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 POLO 

PASSIVO: Nome: BANCO BRADESCO S.A. Endereço: BANCO BRADESCO 

S.A., SN, CIDADE DE DEUS, VILA YARA, OSASCO - SP - CEP: 06029-900 

Senhor(a): Patrono da autora A presente, referente ao processo acima 

identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Sala de audiência de 

conciliação de Pedra Preta Data: 27/02/2019 Hora: 13:00 ADVERTÊNCIAS 

À PARTE: 1. Não comparecendo à audiência designada, ou comparecendo 

e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento 

pessoal, fica sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os 

fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. As eventuais 

justificativas de impossibilidade de comparecimento deverão ser 

apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a parte que der 

causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). 

3. As partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

PEDRA PRETA, 30 de novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000253-92.2018.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

LORRAINE CRISTINA ASSUNCAO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA RUA 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103873/12/2018 Página 870 de 948



OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 

INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO ROGÉRIO MARTINS PROCESSO n. 

1000253-92.2018.8.11.0022 Valor da causa: R$ 19.000,00 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: LORRAINE CRISTINA 

ASSUNCAO PEREIRA Endereço: AVENIDA FERNANDO CORREA DA 

COSTA, 459, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 POLO 

PASSIVO: Nome: VIVO S.A. Endereço: TELEFÔNICA BRASIL S/A, 

AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI 1376, CIDADE MONÇÕES, 

SÃO PAULO - SP - CEP: 04571-936 Senhor(a): Patrono da autora A 

presente, referente ao processo acima identificado, tem por finalidade A 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de polo ativo, para 

COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, conforme despacho e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Sala: Sala de audiência de conciliação de Pedra Preta Data: 

06/03/2019 Hora: 13:00 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo 

à audiência designada, ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte 

intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de 

confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 

385, § 1º do CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de 

comparecimento deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, 

respondendo a parte que der causa ao adiamento pelas respectivas 

despesas (art. 362 e §§ do CPC). 3. As partes deverão se fazer 

acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em 

que será buscada a composição entre as partes. A ausência injustificada 

de qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do 

§8º, ambos do art. 334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. PEDRA PRETA, 30 de novembro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006.

Comarca de Poconé

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 165761 Nr: 6036-64.2018.811.0028

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:14176-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 165761

DECISÃO

VISTOS,

Cuidam os autos de Ação de Busca e Apreensão proposta por BANCO 

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. em desfavor de 

LUIZ RODRIGUES DA SILVA, com base Lei nº 4.728/65, regulamentada 

pelo Decreto-Lei nº 911/69, alterado pela Lei nº 10.931/04 e da Lei 

13.043/14.

Narra a inicial que as partes celebraram Contrato de GRUPO/COTA DE 

CONSORCIO N° 8588/039, para aquisição do bem Marca: VOLKSWAGEN , 

Modelo: VOYAGE TL MA S, CHASSI 9BWDA45U6FT065112, Placa: QBI 

6190, Cor: PRATA, Ano/Modelo: 2014.

Afirma que o(a) requerido(a) não cumpriu com o pactuado, deixando de 

realizar o pagamento das parcelas vencidas.

 Com a petição inicial vieram a cédula de crédito bancário, a notificação 

extrajudicial do requerido, e o demonstrativo do débito.

É o breve relatório.

Decido.

Analisando os autos, observo que a ré encontra-se constituída em mora 

por força de notificação/protesto extrajudicial devidamente enviada no 

endereço que consta no contrato, não tendo o requerido tomado nenhuma 

providência para comunicar a mudança de endereço ou acertar o débito.

Assim, comprovada a mora, DEFIRO antecipadamente a busca e 

apreensão do bem descrito na inicial, nos termos do art. 3º do Decreto-Lei 

n.º 911, de 01.10.69.

Por consequência, determino a expedição de mandado de busca e 

apreensão, nomeando como depositário fiel do bem o representante legal 

da empresa requerente ou quem este indicar.

Lavre-se o respectivo termo de compromisso.

 Efetivada a medida, cite-se o em consonância com o art. 212, § 2º do 

NCPC para apresentar contestação no prazo previsto no artigo 335 NCPC, 

podendo, ainda, em 05 (cinco) dias a contar da efetivação da medida 

liminar, pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores 

apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe 

será restituído (art. 3º, §§1º e 2º, do Decreto-Lei n.º 911, de 1º.10.69, com 

a redação dada pela Lei n.º 10.931, de 03.08.04)

Cientifiquem-se eventuais avalistas e expeçam-se mandados necessários.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 165760 Nr: 6035-79.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juvenal da Cruz e Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

VISTOS,

Trata-se de ação amparo social ao idoso.

A praxe e a própria experiência das conciliações a respeito da matéria 

versada nos presentes autos demonstra que a autarquia requerida não 

tem por hábito ou regra transacionar.

 Como de regra o INSS não faz transação, nem comparece às audiências, 

o que inviabilizaria eventual expediente conciliatório, que se resumiria em 

morosidade processual, atentando ainda contra os princípios da 

celeridade e da economia processual, mister que o presente feito seja 

prontamente saneado e encaminhado diretamente à instrução, ocasião em 

que a conciliação prévia será permitida.

 Proceda-se a realização de pesquisa socioeconômica das reais 

condições de vida da parte autora, no prazo máximo de 10 (dez) dias, a 

ser realizada pela Assistente Social deste juízo.

Acerca da recente decisão junto ao Plenário do STF, de que se exige 

prévio requerimento administrativo antes de o segurado recorrer à Justiça 

para concessão de benefício previdenciário, verifico acostado aos autos 

o referido requerimento indeferido.

Com a juntada do laudo, CITE-SE o requerido nos termos do artigo 183 c/c 

335 do CPC.

 Por sua vez, decorrido o prazo de contestação, independente de 

manifestação, vistas ao autor.

Após, conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 150158 Nr: 318-86.2018.811.0028

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: WM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAdQG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO VICENTE NUNES LEAL - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROBERTO PIRES 

FERREIRA - OAB:6481

 CÓDIGO: 150158

SENTENÇA

VISTOS
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Trata-se de Ação de Guarda proposta Wyllian Menegussi em face de 

Silvana Aparecida de Quadros Gonçalves, em favor da menor Caroline 

Gonçalves Menegussi.

A menor vivia aos cuidados da genitora, onde tal situação se reverteu 

após Termo de Entrega e Responsabilidade emitido pelo conselho tutelar 

de Santa Cecilia-SC, eis que a menor encontrava em situação de risco.

 De acordo com o relatório Psicossocial o genitor reside em Pedra 

Preta-MT, e que estava nesta urbe apenas de férias, e regularizando a 

documentação de um veiculo que a família adquiriu.

 Razão pela qual o MP pleiteia o declino dos autos àquela comarca.

É o relato do necessário.

Fundamento e DECIDO.

O processo deve acompanhar o menor, porque é do seu maior interesse, 

acima do interesse das partes (os pais).

 A criança e o adolescente são sempre os principais protagonistas, 

porquanto a decisão repercute direta e objetivamente em suas vidas.

Predomina, então, a disposição especial do Estatuto da Criança e do 

Adolescente, quando dispõe:

“Art. 147. A competência será determinada:

 I - pelo domicílio dos pais ou responsável;

II - pelo lugar onde se encontre a criança ou adolescente, à falta dos pais 

ou responsável.” (...). (destaquei o necessário)

Aliado a isso, afirma que o menor reside em Pedra Preta-MT, não 

subsistindo razão para que o feito tramite nesta comarca, uma vez que o 

menor não tem moradia fixa nesta urbe.

Por tais fundamentos e com base no melhor interesse da 

criança/adolescente versado neste feito, em consonância com o parecer 

ministerial, DECLINO da competência para processar e julgar o processo e 

determino sejam os presentes autos remetidos à Comarca de Pedra 

Preta-MT, com fundamento no art. 147, II, do ECA.

Às baixas e anotações necessárias.

Intime-se. Cumpra-se.

P.I.C.

Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e 

anotações de estilo, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 127651 Nr: 3254-55.2016.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Devanilza Santana Almeida, HAdO, AAdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselia Silva Rocha - OAB:14241, 

Roque Pires da Rocha Filho - OAB:9.870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOURIVAL ALVES SOARES - 

OAB:13468/A, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - OAB:8506-A

 DELIBERAÇÕES

A seguir foi proferida decisão nos seguintes termos:

1. Defiro o prazo de 05(cinco) dias para juntada de substabelecimento.

 2. Não havendo requerimento de diligencias, DECLARO encerrada a 

instrução.

3. Vistas sucessivas para alegações finais escritas, após ao MP.

4. Mantendo CONCLUSOS para Sentença.

5. CUMPRA-SE.

Saem os presentes devidamente intimados da presente decisão.

Nada mais foi dito e nem perguntado, razão por que se encerrou a 

presente audiência, cujo termo, após lido, vai devidamente assinado por 

mim e pelos presentes.

 KÁTIA RODRIGUES OLIVEIRA

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 165518 Nr: 5945-71.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benedito Antenor de Arruda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA GARCIA - 

OAB:7313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 165518

DECISÃO

VISTOS,

Trata-se de Ação Previdenciária para Concessão de Aposentadoria Por 

Idade rural.

A praxe e a própria experiência das conciliações a respeito da matéria 

versada nos presentes autos demonstra que a autarquia requerida não 

tem por hábito ou regra transacionar. Como de regra o INSS não faz 

transação, nem comparece às audiências, o que inviabilizaria eventual 

expediente conciliatório, que se resumiria em morosidade processual, 

atentando ainda contra os princípios da celeridade e da economia 

processual, mister que o presente feito seja prontamente saneado e 

encaminhado diretamente à instrução, ocasião em que a conciliação prévia 

será permitida.

 Dessa forma, designo audiência de conciliação, instrução e julgamento 

para o dia 29 de Maio de 2019, as 14h30min.

Como forma de dar maior efetividade à jurisdição, determino desde já a 

citação do requerido nos termos do artigo 183 c/c 335 do CPC e intimação 

para comparecimento em audiência.

Por sua vez, decorrido o prazo de contestação, havendo manifestação, 

vista ao autor no prazo de 10 dias.

Acerca da recente decisão junto ao Plenário do STF, de que se exige 

prévio requerimento administrativo antes de o segurado recorrer à Justiça 

para concessão de benefício previdenciário, verifico acostado aos autos 

o referido requerimento indeferido.

Defiro o pedido de Justiça Gratuita.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 165744 Nr: 6031-42.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luis Carlos Inocencio da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 165744

DECISÃO

VISTOS,

Trata-se de ação de auxilio doença por invalidez.

O autor requer a antecipação de tutela com o fim de que seja concedida a 

implantação do benefício, aduzindo que seu direito está devidamente 

demonstrado.

Nesse aspecto, artigo 300, do CPC/2015 prevê a possibilidade de 

antecipação dos efeitos da tutela pretendida desde que houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo.

A antecipação de tutela deve se pautar em prova pré-existente, que seja 

clara e evidente para levar ao convencimento do Magistrado que a parte é 

titular do direito pretendido, conduzindo ao que é verdadeiro.

Contudo, não restou demonstrado nos autos a probabilidade do direito da 

requerente, mormente considerando que a prova da condição de 

incapacidade laborativa será colacionada também através de prova 

pericial em fase de instrução processual.

Assim, INDEFIRO a tutela antecipada com o fim de obtenção do benefício 

previdenciário de restabelecimento de auxilio doença com conversão em 

aposentadoria por invalidez.

A praxe e a própria experiência das conciliações a respeito da matéria 

versada nos presentes autos demonstra que a autarquia requerida não 

tem por hábito ou regra transacionar. Como de regra o INSS não faz 

transação, nem comparece às audiências, o que inviabilizaria eventual 

expediente conciliatório, que se resumiria em morosidade processual, 

atentando ainda contra os princípios da celeridade e da economia 

processual, mister que o presente feito seja prontamente saneado e 

encaminhado diretamente à instrução, ocasião em que a conciliação prévia 

será permitida.

 CITE-SE o requerido nos termos do artigo 183 c/c 335 do CPC.

 Por sua vez, decorrido o prazo de contestação, independente de 

manifestação, vistas ao autor.
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Por se tratar de Ação de Concessão de Auxílio Doença ou Concessão de 

Aposentadoria por Invalidez, verifico que a demanda exige realização de 

perícia médica.

Assim, com fundamento nos princípios da celeridade, eficiência e 

economia processual, bem como nos termos do Ato Normativo 

1607-53.2015.2.00.000 do CNJ, designo a designo a perícia médica para o 

dia 01 de Março de 2019, às 10h10min a ser realizada nas dependências 

deste Fórum.

 Para tanto, nomeio como perito o Dr. João Leopoldo Baçan, FIXANDO a 

quantia de R$500,00 (quinhentos reais) a título de honorários periciais, nos 

termos da Resolução n.º 305/2014 do CJF.

O exame médico consistirá na averiguação da condição física da parte 

autora, de seu quadro de saúde e do histórico clínico da enfermidade 

segundo os exames, atestados e relatórios médicos por ela apresentados, 

com elaboração de laudo ao final, detalhando todas as impressões 

colhidas.

O Senhor perito deve ser advertido para responder com clareza e 

objetividade os quesitos formulados, devendo fornecer o laudo no prazo 

de 15 (quinze) dias, podendo pedir prorrogação desse lapso, se for 

essencialmente necessário, justificando por escrito essa situação, para 

apreciação judicial.

O autor deverá se apresentar para realização da perícia portando todos 

os seus exames e os quesitos do juízo.

Como quesitos do juízo o médico perito nomeado deve responder:

 1) Queixa que o(a) periciado(a) apresenta no ato da perícia.

2) Doença, lesão ou deficiência diagnosticada por ocasião da perícia (com 

CID).

3) Causa provável da(s) doença/moléstia(s)/incapacidade.

4) Doença/moléstia ou lesão decorrem do trabalho exercido? Justifique 

indicando o agente de risco ou agente nocivo causador.

5) A doença/moléstia ou lesão decorrem de acidente de trabalho? Em caso 

positivo, circunstanciar o fato, com data e local, bem como se reclamou 

assistência médica e/ou hospitalar.

6) Doença/moléstia ou lesão torna o(a) periciado(a) incapacitado(a) para o 

exercício do último trabalho ou atividade habitual? Justifique a resposta, 

descrevendo os elementos nos quais se baseou a conclusão.

7) Sendo positiva a resposta ao quesito anterior, a incapacidade do(a) 

periciado(a) é de natureza permanente ou temporária? Parcial ou total?

8) Data provável do início da(s) doença/lesão/moléstias(s) que 

acomete(m) o(a) periciado(a).

9) Data provável de início da incapacidade identificada. Justifique.

10) Incapacidade remonta à data de início da(s) doença/moléstia(s) ou 

decorre de progressão ou agravamento dessa patologia? Justifique.

11) É possível afirmar se havia incapacidade entre a data do indeferimento 

ou da cessação do benefício administrativo e a data da realização da 

perícia judicial? Se positivo, justificar apontando os elementos para esta 

conclusão.

12) Caso se conclua pela incapacidade parcial e permanente, é possível 

afirmar se o(a) periciado(a) está apto para o exercício de outra atividade 

profissional ou para a reabilitação? Qual atividade?

13) Sendo positiva a existência de incapacidade total e permanente, o(a) 

periciado(a) necessita de assistência permanente de outra pessoa para 

as atividades diárias? A partir de quando?

14) Qual ou quais são os exames clínicos, laudos ou elementos 

considerados para o presente ato médico pericial?

15) O(a) periciado(a) está realizando tratamento? Qual a previsão de 

duração do tratamento? Há previsão ou foi realizado tratamento cirúrgico? 

O tratamento é oferecido pelo SUS?

16) É possível estimar qual o tempo e o eventual tratamento necessários 

para que o(a) periciado(a) se recupere e tenha condições de voltar a 

exercer seu trabalho ou atividade habitual (data de cessação da 

incapacidade)?

17) Preste o perito demais esclarecimentos que entenda serem pertinentes 

para melhor elucidação da causa.

18) Pode o perito afirmar se existe qualquer indício ou sinais de 

dissimulação ou de exacerbação de sintomas? Responda apenas em caso 

afirmativo.

Apresentado o laudo, REQUISITE-SE pagamento junto ao Diretor do Foro 

da Seção Judiciária de Mato Grosso (anexando cópia da presente 

nomeação), conforme ANEXO I da Resolução n. 305/2014 do CJF.

 Acerca da recente decisão junto ao Plenário do STF, de que se exige 

prévio requerimento administrativo antes de o segurado recorrer à Justiça 

para concessão de benefício previdenciário, verifico que o autor(a) era 

beneficiário do INSS, uma vez que ocorreu a cessação do benefício.

Após, conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 165636 Nr: 5984-68.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Herondino Chagas de Mendonça

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RELINDES GOMES DA SILVA 

MAGALHÃES - OAB:16471/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 165636

DECISÃO

VISTOS,

Trata-se de ação de restabelecimento de auxilio doença por invalidez.

O autor requer a antecipação de tutela com o fim de que seja concedida a 

implantação do benefício, aduzindo que seu direito está devidamente 

demonstrado.

Nesse aspecto, artigo 300, do CPC/2015 prevê a possibilidade de 

antecipação dos efeitos da tutela pretendida desde que houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo.

A antecipação de tutela deve se pautar em prova pré-existente, que seja 

clara e evidente para levar ao convencimento do Magistrado que a parte é 

titular do direito pretendido, conduzindo ao que é verdadeiro.

Contudo, não restou demonstrado nos autos a probabilidade do direito da 

requerente, mormente considerando que a prova da condição de 

incapacidade laborativa será colacionada também através de prova 

pericial em fase de instrução processual.

Assim, INDEFIRO a tutela antecipada com o fim de obtenção do benefício 

previdenciário de restabelecimento de auxilio doença com conversão em 

aposentadoria por invalidez.

A praxe e a própria experiência das conciliações a respeito da matéria 

versada nos presentes autos demonstra que a autarquia requerida não 

tem por hábito ou regra transacionar. Como de regra o INSS não faz 

transação, nem comparece às audiências, o que inviabilizaria eventual 

expediente conciliatório, que se resumiria em morosidade processual, 

atentando ainda contra os princípios da celeridade e da economia 

processual, mister que o presente feito seja prontamente saneado e 

encaminhado diretamente à instrução, ocasião em que a conciliação prévia 

será permitida.

 CITE-SE o requerido nos termos do artigo 183 c/c 335 do CPC.

 Por sua vez, decorrido o prazo de contestação, independente de 

manifestação, vistas ao autor.

Por se tratar de Ação de Concessão de Auxílio Doença ou Concessão de 

Aposentadoria por Invalidez, verifico que a demanda exige realização de 

perícia médica.

Assim, com fundamento nos princípios da celeridade, eficiência e 

economia processual, bem como nos termos do Ato Normativo 

1607-53.2015.2.00.000 do CNJ, designo a designo a perícia médica para o 

dia 01 de março de 2019, às 11h30min a ser realizada nas dependências 

deste Fórum.

 Para tanto, nomeio como perito o Dr. João Leopoldo Baçan, FIXANDO a 

quantia de R$500,00 (quinhentos reais) a título de honorários periciais, nos 

termos da Resolução n.º 305/2014 do CJF.

O exame médico consistirá na averiguação da condição física da parte 

autora, de seu quadro de saúde e do histórico clínico da enfermidade 

segundo os exames, atestados e relatórios médicos por ela apresentados, 

com elaboração de laudo ao final, detalhando todas as impressões 

colhidas.

O Senhor perito deve ser advertido para responder com clareza e 

objetividade os quesitos formulados, devendo fornecer o laudo no prazo 

de 15 (quinze) dias, podendo pedir prorrogação desse lapso, se for 

essencialmente necessário, justificando por escrito essa situação, para 

apreciação judicial.

O autor deverá se apresentar para realização da perícia portando todos 

os seus exames e os quesitos do juízo.

Como quesitos do juízo o médico perito nomeado deve responder:
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 1) Queixa que o(a) periciado(a) apresenta no ato da perícia.

2) Doença, lesão ou deficiência diagnosticada por ocasião da perícia (com 

CID).

3) Causa provável da(s) doença/moléstia(s)/incapacidade.

4) Doença/moléstia ou lesão decorrem do trabalho exercido? Justifique 

indicando o agente de risco ou agente nocivo causador.

5) A doença/moléstia ou lesão decorrem de acidente de trabalho? Em caso 

positivo, circunstanciar o fato, com data e local, bem como se reclamou 

assistência médica e/ou hospitalar.

6) Doença/moléstia ou lesão torna o(a) periciado(a) incapacitado(a) para o 

exercício do último trabalho ou atividade habitual? Justifique a resposta, 

descrevendo os elementos nos quais se baseou a conclusão.

7) Sendo positiva a resposta ao quesito anterior, a incapacidade do(a) 

periciado(a) é de natureza permanente ou temporária? Parcial ou total?

8) Data provável do início da(s) doença/lesão/moléstias(s) que 

acomete(m) o(a) periciado(a).

9) Data provável de início da incapacidade identificada. Justifique.

10) Incapacidade remonta à data de início da(s) doença/moléstia(s) ou 

decorre de progressão ou agravamento dessa patologia? Justifique.

11) É possível afirmar se havia incapacidade entre a data do indeferimento 

ou da cessação do benefício administrativo e a data da realização da 

perícia judicial? Se positivo, justificar apontando os elementos para esta 

conclusão.

12) Caso se conclua pela incapacidade parcial e permanente, é possível 

afirmar se o(a) periciado(a) está apto para o exercício de outra atividade 

profissional ou para a reabilitação? Qual atividade?

13) Sendo positiva a existência de incapacidade total e permanente, o(a) 

periciado(a) necessita de assistência permanente de outra pessoa para 

as atividades diárias? A partir de quando?

14) Qual ou quais são os exames clínicos, laudos ou elementos 

considerados para o presente ato médico pericial?

15) O(a) periciado(a) está realizando tratamento? Qual a previsão de 

duração do tratamento? Há previsão ou foi realizado tratamento cirúrgico? 

O tratamento é oferecido pelo SUS?

16) É possível estimar qual o tempo e o eventual tratamento necessários 

para que o(a) periciado(a) se recupere e tenha condições de voltar a 

exercer seu trabalho ou atividade habitual (data de cessação da 

incapacidade)?

17) Preste o perito demais esclarecimentos que entenda serem pertinentes 

para melhor elucidação da causa.

18) Pode o perito afirmar se existe qualquer indício ou sinais de 

dissimulação ou de exacerbação de sintomas? Responda apenas em caso 

afirmativo.

Apresentado o laudo, REQUISITE-SE pagamento junto ao Diretor do Foro 

da Seção Judiciária de Mato Grosso (anexando cópia da presente 

nomeação), conforme ANEXO I da Resolução n. 305/2014 do CJF.

 Acerca da recente decisão junto ao Plenário do STF, de que se exige 

prévio requerimento administrativo antes de o segurado recorrer à Justiça 

para concessão de benefício previdenciário, verifico que o autor(a) era 

beneficiário do INSS, uma vez que ocorreu a cessação do benefício.

Após, conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 165639 Nr: 5985-53.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sidiney Leite Aranda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joedil Marciano Pires da Silva - 

OAB:10229/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 165639

DECISÃO

VISTOS,

Trata-se de ação de auxilio doença por invalidez.

O autor requer a antecipação de tutela com o fim de que seja concedida a 

implantação do benefício, aduzindo que seu direito está devidamente 

demonstrado.

Nesse aspecto, artigo 300, do CPC/2015 prevê a possibilidade de 

antecipação dos efeitos da tutela pretendida desde que houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo.

A antecipação de tutela deve se pautar em prova pré-existente, que seja 

clara e evidente para levar ao convencimento do Magistrado que a parte é 

titular do direito pretendido, conduzindo ao que é verdadeiro.

Contudo, não restou demonstrado nos autos a probabilidade do direito da 

requerente, mormente considerando que a prova da condição de 

incapacidade laborativa será colacionada também através de prova 

pericial em fase de instrução processual.

Assim, INDEFIRO a tutela antecipada com o fim de obtenção do benefício 

previdenciário de restabelecimento de auxilio doença com conversão em 

aposentadoria por invalidez.

A praxe e a própria experiência das conciliações a respeito da matéria 

versada nos presentes autos demonstra que a autarquia requerida não 

tem por hábito ou regra transacionar. Como de regra o INSS não faz 

transação, nem comparece às audiências, o que inviabilizaria eventual 

expediente conciliatório, que se resumiria em morosidade processual, 

atentando ainda contra os princípios da celeridade e da economia 

processual, mister que o presente feito seja prontamente saneado e 

encaminhado diretamente à instrução, ocasião em que a conciliação prévia 

será permitida.

 CITE-SE o requerido nos termos do artigo 183 c/c 335 do CPC.

 Por sua vez, decorrido o prazo de contestação, independente de 

manifestação, vistas ao autor.

Por se tratar de Ação de Concessão de Auxílio Doença ou Concessão de 

Aposentadoria por Invalidez, verifico que a demanda exige realização de 

perícia médica.

Assim, com fundamento nos princípios da celeridade, eficiência e 

economia processual, bem como nos termos do Ato Normativo 

1607-53.2015.2.00.000 do CNJ, designo a designo a perícia médica para o 

dia 01 de março de 2019, às 10h50min a ser realizada nas dependências 

deste Fórum.

 Para tanto, nomeio como perito o Dr. João Leopoldo Baçan, FIXANDO a 

quantia de R$500,00 (quinhentos reais) a título de honorários periciais, nos 

termos da Resolução n.º 305/2014 do CJF.

O exame médico consistirá na averiguação da condição física da parte 

autora, de seu quadro de saúde e do histórico clínico da enfermidade 

segundo os exames, atestados e relatórios médicos por ela apresentados, 

com elaboração de laudo ao final, detalhando todas as impressões 

colhidas.

O Senhor perito deve ser advertido para responder com clareza e 

objetividade os quesitos formulados, devendo fornecer o laudo no prazo 

de 15 (quinze) dias, podendo pedir prorrogação desse lapso, se for 

essencialmente necessário, justificando por escrito essa situação, para 

apreciação judicial.

O autor deverá se apresentar para realização da perícia portando todos 

os seus exames e os quesitos do juízo.

Como quesitos do juízo o médico perito nomeado deve responder:

 1) Queixa que o(a) periciado(a) apresenta no ato da perícia.

2) Doença, lesão ou deficiência diagnosticada por ocasião da perícia (com 

CID).

3) Causa provável da(s) doença/moléstia(s)/incapacidade.

4) Doença/moléstia ou lesão decorrem do trabalho exercido? Justifique 

indicando o agente de risco ou agente nocivo causador.

5) A doença/moléstia ou lesão decorrem de acidente de trabalho? Em caso 

positivo, circunstanciar o fato, com data e local, bem como se reclamou 

assistência médica e/ou hospitalar.

6) Doença/moléstia ou lesão torna o(a) periciado(a) incapacitado(a) para o 

exercício do último trabalho ou atividade habitual? Justifique a resposta, 

descrevendo os elementos nos quais se baseou a conclusão.

7) Sendo positiva a resposta ao quesito anterior, a incapacidade do(a) 

periciado(a) é de natureza permanente ou temporária? Parcial ou total?

8) Data provável do início da(s) doença/lesão/moléstias(s) que 

acomete(m) o(a) periciado(a).

9) Data provável de início da incapacidade identificada. Justifique.

10) Incapacidade remonta à data de início da(s) doença/moléstia(s) ou 

decorre de progressão ou agravamento dessa patologia? Justifique.

11) É possível afirmar se havia incapacidade entre a data do indeferimento 

ou da cessação do benefício administrativo e a data da realização da 

perícia judicial? Se positivo, justificar apontando os elementos para esta 

conclusão.

12) Caso se conclua pela incapacidade parcial e permanente, é possível 
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afirmar se o(a) periciado(a) está apto para o exercício de outra atividade 

profissional ou para a reabilitação? Qual atividade?

13) Sendo positiva a existência de incapacidade total e permanente, o(a) 

periciado(a) necessita de assistência permanente de outra pessoa para 

as atividades diárias? A partir de quando?

14) Qual ou quais são os exames clínicos, laudos ou elementos 

considerados para o presente ato médico pericial?

15) O(a) periciado(a) está realizando tratamento? Qual a previsão de 

duração do tratamento? Há previsão ou foi realizado tratamento cirúrgico? 

O tratamento é oferecido pelo SUS?

16) É possível estimar qual o tempo e o eventual tratamento necessários 

para que o(a) periciado(a) se recupere e tenha condições de voltar a 

exercer seu trabalho ou atividade habitual (data de cessação da 

incapacidade)?

17) Preste o perito demais esclarecimentos que entenda serem pertinentes 

para melhor elucidação da causa.

18) Pode o perito afirmar se existe qualquer indício ou sinais de 

dissimulação ou de exacerbação de sintomas? Responda apenas em caso 

afirmativo.

Apresentado o laudo, REQUISITE-SE pagamento junto ao Diretor do Foro 

da Seção Judiciária de Mato Grosso (anexando cópia da presente 

nomeação), conforme ANEXO I da Resolução n. 305/2014 do CJF.

 Acerca da recente decisão junto ao Plenário do STF, de que se exige 

prévio requerimento administrativo antes de o segurado recorrer à Justiça 

para concessão de benefício previdenciário, verifico que o autor(a) era 

beneficiário do INSS, uma vez que ocorreu a cessação do benefício.

Após, conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 165731 Nr: 6026-20.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mariniuza de Souza Camargo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 165731

DECISÃO

VISTOS,

Trata-se de ação de auxilio doença por invalidez.

O autor requer a antecipação de tutela com o fim de que seja concedida a 

implantação do benefício, aduzindo que seu direito está devidamente 

demonstrado.

Nesse aspecto, artigo 300, do CPC/2015 prevê a possibilidade de 

antecipação dos efeitos da tutela pretendida desde que houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo.

A antecipação de tutela deve se pautar em prova pré-existente, que seja 

clara e evidente para levar ao convencimento do Magistrado que a parte é 

titular do direito pretendido, conduzindo ao que é verdadeiro.

Contudo, não restou demonstrado nos autos a probabilidade do direito da 

requerente, mormente considerando que a prova da condição de 

incapacidade laborativa será colacionada também através de prova 

pericial em fase de instrução processual.

Assim, INDEFIRO a tutela antecipada com o fim de obtenção do benefício 

previdenciário de restabelecimento de auxilio doença com conversão em 

aposentadoria por invalidez.

A praxe e a própria experiência das conciliações a respeito da matéria 

versada nos presentes autos demonstra que a autarquia requerida não 

tem por hábito ou regra transacionar. Como de regra o INSS não faz 

transação, nem comparece às audiências, o que inviabilizaria eventual 

expediente conciliatório, que se resumiria em morosidade processual, 

atentando ainda contra os princípios da celeridade e da economia 

processual, mister que o presente feito seja prontamente saneado e 

encaminhado diretamente à instrução, ocasião em que a conciliação prévia 

será permitida.

 CITE-SE o requerido nos termos do artigo 183 c/c 335 do CPC.

 Por sua vez, decorrido o prazo de contestação, independente de 

manifestação, vistas ao autor.

Por se tratar de Ação de Concessão de Auxílio Doença ou Concessão de 

Aposentadoria por Invalidez, verifico que a demanda exige realização de 

perícia médica.

Assim, com fundamento nos princípios da celeridade, eficiência e 

economia processual, bem como nos termos do Ato Normativo 

1607-53.2015.2.00.000 do CNJ, designo a designo a perícia médica para o 

dia 01 de Março de 2019, às 10h30min a ser realizada nas dependências 

deste Fórum.

 Para tanto, nomeio como perito o Dr. João Leopoldo Baçan, FIXANDO a 

quantia de R$500,00 (quinhentos reais) a título de honorários periciais, nos 

termos da Resolução n.º 305/2014 do CJF.

O exame médico consistirá na averiguação da condição física da parte 

autora, de seu quadro de saúde e do histórico clínico da enfermidade 

segundo os exames, atestados e relatórios médicos por ela apresentados, 

com elaboração de laudo ao final, detalhando todas as impressões 

colhidas.

O Senhor perito deve ser advertido para responder com clareza e 

objetividade os quesitos formulados, devendo fornecer o laudo no prazo 

de 15 (quinze) dias, podendo pedir prorrogação desse lapso, se for 

essencialmente necessário, justificando por escrito essa situação, para 

apreciação judicial.

O autor deverá se apresentar para realização da perícia portando todos 

os seus exames e os quesitos do juízo.

Como quesitos do juízo o médico perito nomeado deve responder:

 1) Queixa que o(a) periciado(a) apresenta no ato da perícia.

2) Doença, lesão ou deficiência diagnosticada por ocasião da perícia (com 

CID).

3) Causa provável da(s) doença/moléstia(s)/incapacidade.

4) Doença/moléstia ou lesão decorrem do trabalho exercido? Justifique 

indicando o agente de risco ou agente nocivo causador.

5) A doença/moléstia ou lesão decorrem de acidente de trabalho? Em caso 

positivo, circunstanciar o fato, com data e local, bem como se reclamou 

assistência médica e/ou hospitalar.

6) Doença/moléstia ou lesão torna o(a) periciado(a) incapacitado(a) para o 

exercício do último trabalho ou atividade habitual? Justifique a resposta, 

descrevendo os elementos nos quais se baseou a conclusão.

7) Sendo positiva a resposta ao quesito anterior, a incapacidade do(a) 

periciado(a) é de natureza permanente ou temporária? Parcial ou total?

8) Data provável do início da(s) doença/lesão/moléstias(s) que 

acomete(m) o(a) periciado(a).

9) Data provável de início da incapacidade identificada. Justifique.

10) Incapacidade remonta à data de início da(s) doença/moléstia(s) ou 

decorre de progressão ou agravamento dessa patologia? Justifique.

11) É possível afirmar se havia incapacidade entre a data do indeferimento 

ou da cessação do benefício administrativo e a data da realização da 

perícia judicial? Se positivo, justificar apontando os elementos para esta 

conclusão.

12) Caso se conclua pela incapacidade parcial e permanente, é possível 

afirmar se o(a) periciado(a) está apto para o exercício de outra atividade 

profissional ou para a reabilitação? Qual atividade?

13) Sendo positiva a existência de incapacidade total e permanente, o(a) 

periciado(a) necessita de assistência permanente de outra pessoa para 

as atividades diárias? A partir de quando?

14) Qual ou quais são os exames clínicos, laudos ou elementos 

considerados para o presente ato médico pericial?

15) O(a) periciado(a) está realizando tratamento? Qual a previsão de 

duração do tratamento? Há previsão ou foi realizado tratamento cirúrgico? 

O tratamento é oferecido pelo SUS?

16) É possível estimar qual o tempo e o eventual tratamento necessários 

para que o(a) periciado(a) se recupere e tenha condições de voltar a 

exercer seu trabalho ou atividade habitual (data de cessação da 

incapacidade)?

17) Preste o perito demais esclarecimentos que entenda serem pertinentes 

para melhor elucidação da causa.

18) Pode o perito afirmar se existe qualquer indício ou sinais de 

dissimulação ou de exacerbação de sintomas? Responda apenas em caso 

afirmativo.

Apresentado o laudo, REQUISITE-SE pagamento junto ao Diretor do Foro 

da Seção Judiciária de Mato Grosso (anexando cópia da presente 

nomeação), conforme ANEXO I da Resolução n. 305/2014 do CJF.

 Acerca da recente decisão junto ao Plenário do STF, de que se exige 

prévio requerimento administrativo antes de o segurado recorrer à Justiça 
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para concessão de benefício previdenciário, verifico que o autor(a) era 

beneficiário do INSS, uma vez que ocorreu a cessação do benefício.

Após, conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 118500 Nr: 629-48.2016.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BEATRIZ PAULA DA SILVA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO RIBEIRO ROCHA - 

OAB:13281

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro C. Alexandre dos 

Santos - OAB:13.431-B/MT

 Intimar para no prazo legal manifestar sobre a juntada de ref.42 e termo 

de ref.44

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 95960 Nr: 401-44.2014.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUDES VICENCIA DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselia Silva Rocha - OAB:14241, 

Roque Pires da Rocha Filho - OAB:9.870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar para no prazo legal impugnar a contestação de ref.65

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 128761 Nr: 3661-61.2016.811.0028

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Durval Pontes, Josefa Apolonio Pontes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Johny Walter Ribeiro de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lourival Alves Soares - 

OAB:13468/MT, Mauricio Bueno Magalhães - OAB:7509/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO DE SOUZA SALLES 

JUNIOR - OAB:6716/MT, TADEU TREVISAN BUENO - OAB:6212/MT

 Certifico que, nesta data, faço a juntada devidamente completa das 

informações do Sr. Perito juntadas na ref.122, e intimando para 

manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 152243 Nr: 1156-29.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro Roberto de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar da juntada de ref. 32

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 137054 Nr: 2813-40.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucas Soares da Cruz, Adenilza Soares Xavier

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar da juntada de informações de ref. 27

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 154519 Nr: 2068-26.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: andré de Arruda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE CAMPOS LEITE - 

OAB:21005-/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar advogado da parte autora para no prazo legal manifestar sobre a 

juntada do laudo pericial de ref.10 e impugnar a contestação de ref. 14.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 154519 Nr: 2068-26.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: andré de Arruda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE CAMPOS LEITE - 

OAB:21005-/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, o laudo pericial está juntado/anexado na ref.10

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 154248 Nr: 1975-63.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAIANE APARECIDA SILVA BISPO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE CAMPOS LEITE - 

OAB:21005-/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar para no prazo legal impugnar a contestação de ref.41

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 154971 Nr: 2198-16.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Margarida de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Distribuidora de Energia S/A,

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jander Tadashi Babata - 

OAB:12003/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murillo Espinola de Oliveira 

Lima - OAB:3127-A/MT

 Intimar para no prazo legal impugnar a contestação de ref. 37

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 155152 Nr: 2298-68.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Violete Margarida de Arruda Denis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE CAMPOS LEITE - 

OAB:21005-/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar advogado da parte autora para no prazo legal manifestar sobre a 

juntada do laudo pericial juntado na de ref. 6 e impugnar a contestação de 

ref.10

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 144134 Nr: 5814-33.2017.811.0028

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 
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Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Roberto da Silva, Luis Vinicius Teles 

Padilha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso -Pocone - OAB:, James Roosevelt Santos 

Amorim - OAB:15.635/MT, Maykel Quinteiro Duarte Amorim - 

OAB:21538/O

 Intimar o advogado do réu Luis Vinicius Teles Padilha na pessoa do Dr. 

Maykel Quinteiro Duarte Amorim-OAB/MT 21538, para tomar ciencia dos 

termos do despacho de ref. 160.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 155581 Nr: 2489-16.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carmelucia de Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE CAMPOS LEITE - 

OAB:21005-/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar parte autora para prazo legal impugnar a contestação de ref.16 e 

manifestar sobre a juntada do laudo pericial de ref. 12

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 165639 Nr: 5985-53.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sidiney Leite Aranda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joedil Marciano Pires da Silva - 

OAB:10229/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar parte autora para comparecer nas dependências do forum desta 

Comarca no dia 01/0/2019 às 10:50, para realização de perícia, munida de 

documentos e exames.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 155951 Nr: 2605-22.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vanda Maria Deniz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE DE LIMA MARTINS - 

OAB:20818/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar para no prazo legal impugnar a contestação de ref.16

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 156212 Nr: 2721-28.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Batista de Barros, Milton Pedroso de Barros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rede Cemat - Centrais Elétricas 

Matogrossense S/A (Energisa)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jander Tadashi Babata - 

OAB:12003/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 Intimar para manifestar da juntada de ref.42

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 162231 Nr: 5019-90.2018.811.0028

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geraldo João da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Erszon Domingos Guimarães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO CORREA MARQUES - 

OAB:10622/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vera Lúcia de Souza. - 

OAB:9364/MT

 Intimar parte autora para no prazo legal manifestar sobre a juntada de ref. 

15

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 160109 Nr: 4194-49.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosa Maria do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TELMA APARECIDA PALMA 

FERNANDES DA SILVA - OAB:19772/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar parte autora para no prazo legal impugnar a contestação de ref.10 

e da decisão de ref.5

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 159704 Nr: 4034-24.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENTA VICENCIA DA SILVA PRADO AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE DE LIMA MARTINS - 

OAB:20818/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar para no prazo legal impugnar a conestação de ref. 12

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 158482 Nr: 3566-60.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ ADRIÃO DA SILVA, NILCE MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSA MARIA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO VICENTE NUNES LEAL - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADESBAR ROSA DE ARAUJO - 

OAB:21635/O

 CÓDIGO: 158482

DECISÃO

VISTOS EM CORREIÇÃO,

Trata-se de Ação de Reintegração de Posse proposta por LUIZ ADRIÃO 

DA SILVA e NILCE MARIA DA SILVA em face de ROSA DE TAL.

Narram os requerentes que são legítimos proprietários do imóvel urbano, 

como se prova com a escritura publica de transferência de cessão de 

direitos hereditários em anexo, mantendo e preservando o imóvel desde 

então.

 Ocorre que aproximadamente seis meses, a requerida, invadiu o imóvel 

dos requerentes passando a residir de forma clandestina, e se recusando 

a sair da residência, tendo surpreendido os requerentes a qual realizaram 

até mesmo um Boletim de Ocorrência.

Requereu liminarmente a reintegração na posse.

Todavia, analisando o caso concreto, a fim de se evitar consequências 

mais gravosas, com fundamento no art. 562 do CPC/2015 designo 

Audiência de Justificação para o dia 09 de Agosto de 2018, às 17h00min, 

momento em que será analisada a liminar pleiteada.

Cite-se o requerido para acompanhar a audiência de justificação, 

advertindo-o que o prazo para contestar somente fluirá a partir da 

intimação da decisão que deferir ou não o pedido de liminar (CPC, art. 562, 

última parte).

Defiro os benefícios da Justiça Gratuita na forma do art.98 do CPC.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103873/12/2018 Página 877 de 948



Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010676-47.2013.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALMEIDA SUARES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GONCALO ADAO DE ARRUDA SANTOS OAB - MT0016472A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICK LUIZ VAZ DE ALMEIDA (EXECUTADO)

 

Certifico e dou fé, que impulsiono os autos para que o advogado da parte 

reclamante manifeste acerca da certidão do Oficial de Justiça juntada nos 

autos, onde informa que não intimou o reclamado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8016784-87.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELA DE ALMEIDA LOBO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOELSON ELIAS DE ARRUDA OAB - MT0021577A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BOSCO GAIVA (REQUERIDO)

JOAO BOSCO GAIVA - ME (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé, que impulsiono os autos para que a parte reclamante 

manifeste nos autos sobre a certidão negativa do Oficial de Justiça mov. 

14698223.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011195-80.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALO DA GUIA PEREIRA LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIELIA CONCEICAO OLIVEIRA FARAH OAB - MT17186/O 

(ADVOGADO(A))

PATRICIA CRISTINA PEREIRA LEITE OAB - MT18106/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8011195-80.2017.8.11.0028. REQUERENTE: GONCALO DA GUIA PEREIRA 

LEITE REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S/A Vistos, Dispensado o relatório, 

na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado da Lide O 

feito comporta julgamento no estado em que se encontra, na esteira do 

disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo 

desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria de 

direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes para 

o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Da preliminar Rejeito a preliminar quanto a 

impossibilidade de existência de assistência judiciária gratuita, uma vez 

que não cabe neste momento processual a necessidade do pagamento de 

custas processuais, nos termos da lei n. 9.099/95. Passo a análise do 

mérito. Do mérito Trata-se de AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte 

requerente que o requerido seja compelido ao pagamento de indenização 

por danos morais em razão de falha na prestação de serviços bancários, 

uma vez que a agência localizada nesta urbe permaneceu fechada por 

cerca de 90 dias. Antes de adentrar o mérito da demanda é necessário 

salientar que se trata de relação de consumo, uma vez que a parte 

requerente e o requerido se enquadram nos conceitos de consumidor e 

fornecedor nos termos do art. 2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. 

Nestes termos, com fundamento no art. 12 do CDC verifico que a 

responsabilidade é objetiva, ou seja, não se discute culpa, devendo ser 

provado apenas o ato ilícito (descumprimento do contrato in casu) e o 

dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do CDC não há que se falar 

em reparação quando se tratar de fato de terceiro, pois nesta hipótese há 

a exclusão do nexo causal entre o dano e o descumprimento do contrato. 

É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral que a suspensão da atividade 

bancária da agência do Banco do Brasil ocorreu em razão de um furto 

praticado em 05.02.2017 no qual HOUVE A EXPLOSÃO de todos os 

equipamentos da agência e danos em sua estrutura física. Saliento ainda 

que também é notório que ocorreram outros furtos mediante a explosão de 

caixas eletrônicos, conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano 

moral, está o requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho 

extrapatrimonial, não sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, 

fazendo-se necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude 

da suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 
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977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDENCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 

e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, 

ao arquivo com as devidas providencias. Submeto os autos a MM.ª Juíza 

Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

Viviany Cecilia Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA 

nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em 

julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8019186-44.2016.8.11.0028
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(ADVOGADO(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL PARTICIPACOES S.A. (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: CONCILIAÇÃO Data: 05/02/2019 Hora: 13:40

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8016871-43.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

DARLITON WEILER DE ASSIS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOEDIL MARCIANO PIRES DA SILVA OAB - MT0010229A 

(ADVOGADO(A))

JANDER TADASHI BABATA OAB - MT0012003A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8016871-43.2016.8.11.0028. REQUERENTE: DARLITON WEILER DE ASSIS 

SILVA REQUERIDO: OI S/A VISTOS, DARLITON WEILER DE ASSIS SILVA 

interpôs embargos de declaração, para o fim de sanar a OMISSÃO na 

sentença prolatada, e determinar a retirada do nome do promovente nos 

órgãos de proteção ao crédito. Decido. Como se sabe, os embargos de 

declaração têm a finalidade de esclarecer, tornar claro o julgado, sem lhe 

modificar, em princípio, sua substância; não operam novo julgamento, pois 

simplesmente deve afastar pontos contraditórios, suprir omissões e 

esclarecer obscuridades porventura encontradas na sentença. O cerne 

da questão é que a sentença embargada deu procedência aos pedidos, 

declarou a rescisão do contrato e a inexistência de débito referente a 

multa de fidelização e condenou ao danos morais, porem omitiu-se em 

relação à exclusão do nome do promovente dos órgãos de proteção ao 

crédito. Desta feita, ACOLHO os embargos de declaração ofertados, 

retifico a parte dispositiva da sentença, em que deverá constar: “ANTE O 

EXPOSTO, opino pela PROCEDENCIA aos pedidos contidos na inicial, com 

fundamento no art. 487, I, do CPC para: I - DECLARAR a rescisão do 

contrato celebrado entre as partes; II - DECLARAR a inexistência de débito 

com a requerida referente à multa de fidelização indevidamente cobrada 

para a rescisão do contrato, bem como DETERMINAR a exclusão do nome 

do requerente do cadastro dos órgãos de e proteção ao crédito 

SPC/SERASA, no prazo de 05 (cinco dias), sob pena de multa diária de R$ 

100,00 (cem reais) limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais); III - CONDENAR 

a empresa requerida ao pagamento da importância de R$ 7.000,00 (sete 

mil reais), a título de danos morais, devendo a quantia ser acrescida de 

juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária 

segundo o INPC a partir da prolação da sentença nos termos do Enunciado 

362 do STJ. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55 d alei n. 9.099/95.” Intime-se. Cumpra-se. Submeto os 

autos a MM.ª Juíza Togada para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Viviany Cecilia Assis Dias Juiza Leiga 

VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se 

o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia 

Rodrigues Oliveira Juíza de Direito
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DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8019199-43.2016.8.11.0028. REQUERENTE: JOAO BATISTA NUNES 

RONDON FILHO REQUERIDO: LAURO PEREIRA LEITE 98018817120, ANNE 

LEITE, CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A., AYMORE 

Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da 

Lei 9.099/95. Fundamento e Decido. O feito comporta julgamento no estado 

em que se encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do 

Código de Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, 

posto se tratar de matéria de direito e de fato, e as provas apresentadas 

se mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, desnecessária a 

realização de audiência de instrução e julgamento. Das preliminares 

REJEITO a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelas requeridas 

CVC e AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., em 

razão de serem responsáveis pela prestação e serviço ofertada aos 

clientes. Senão vejamos, houve a oferta e venda do pacote turístico pela 

empresa do Lauro que é a franqueada pela CVC, e o Banco pela 

negativação dos contratos, realizados em nome do autor, sem o contrato 

regular para o referido ato. A matéria será devidamente apreciada no 

mérito. Do mérito Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDEBITO C/ PEDIDO 

DE TUTELA ANTECIPADA proposta por JOAO BATISTA NUNES RONDON 

FILHO em desfavor de LAURO PEREIRA LEITE, ANNE LEITE, AYMORÉ 

CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e CVC BRASIL 

OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que parcial razão 

assiste à parte reclamante. Aliás, no caso é clara a ofensa aos direitos do 

consumidor que se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de 

Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir 

a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, 

consideradas de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão 

constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 

48 das Disposições Transitórias. Com efeito, a solução do litígio não 

demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil 

que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e aos réus fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido 

direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do 

Código de Processo Civil, compete aos réus alegarem, na contestação, 

toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugnam o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os 

fatos não impugnados. Com efeito, o que se tem de relevante para o 

deslinde da controvérsia é que a parte reclamante sustenta que a 

negativação é indevida, uma vez que efetuou o pagamento diretamente na 

agencia. Afirma o requerente que adquiriu um pacote de viagens do 

primeiro reclamado CVC, através da segunda reclamada Anne Leite que 

possui uma agencia de viagens na Comarca, denominada Best Tour 

Viagens e Turismo (Lauro Pereira Leite ME), que incluía passagens aéreas 

(ida e volta) e hotel, no valor toral de R$ 4.810,56 parcela em 08 veze de 

R$ 601,32.. Relata ainda que no ano de 2016, passou a receber ligações 

do terceiro réu Banco Santander Financiamentos alegando inadimplências 

de parcelas de empréstimos, ao verificar tomou conhecimento de que 

existiam 03 (três) financiamentos em aberto em nome do autor referente a 

empresa de viagens. O mesmo ficou revoltado, posto que jamais firmou 

qualquer transação junto a instituição financeira. Aduz ainda que ao 

questionar o motivo da cobrança, a Sra. Anne, uma das sócias, informou 

que realmente foram efetuados os financiamentos junto a instituição 

financeira em nome do autor, porem que já estavam sendo quitados. 

Ressalta-se que o requerente prova nos autos a aquisição e pagamento 

apenas de um pacote, e não três. Restando demonstrado que a reclamada 

Anne junto a empresa requerida Best tour são as responsáveis pela 

operação financeira, usou o nome do autor sem que o mesmo tivesse 

autorizado. Assim, a reclamante alega como fato constitutivo do seu direito 

a ilegalidade da negativação. Acostou aos autos os comprovantes de 

pagamento efetuada em favor da primeira reclamada, devidamente 
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assinado pela sócia Anne. As partes reclamadas deixaram de instruir os 

autos com documento hábil que autorizasse o reconhecimento da 

legitimidade da cobrança do crédito, porque não apresentaram nenhum 

contrato assinado ou autorização expressa pela parte reclamante. Em 

contestação, o banco alega que não foi informado dos fatos que geraram 

o desacordo comercial entre as partes, por isso não podem ser 

condenadas a pagar valores a titulo de dano moral ou material, nem 

mesmo declarar a inexistência dos débitos. Porem deixou de demonstrar 

contratos ou documentos que validem a operação financeira. As 

reclamadas cometeram um crime, utilizando os dados do reclamante 

indevidamente para fazer operações financeiras em favor de outrem, e 

ainda não pagou as parcelas, gerando cobranças e a restrição no CPF do 

autor. Ora, as partes reclamadas são responsáveis pela contratação não 

autorizada e negativação indevida, que gerou problemas mais graves, pois 

o autor é empresário no ramo de combustível e ao tentar efetuar uma 

compra de combustível não fora autorizado, porque o seu CPF estava com 

restrição. O banco, ora requerido, inseriu a negativação referente aos 

contratos 20024801048 e 20024800883 em 01/10/2016. Como se percebe, 

a noção de responsabilidade objetiva funda-se na ideia de que o prestador 

de serviços assume o risco, nos termos do art. 14 do CDC. A 

responsabilidade dos fornecedores e comerciantes de produto e serviços 

é objetiva, eis que fundada na teoria do risco da atividade, por isso, 

desnecessária a comprovação pela ofendida da culpa destes. Assim, não 

comprovada a legitimidade da cobrança, a declaração da inexistência do 

débito é medida que se impõe. Ainda no tocante ao dano moral, este surge 

no instante em que o ser humano suporta um constrangimento que lhe era 

exigível, razão pela qual absorve a dor interna desnecessariamente. 

Assim comprovado o comportamento impetuoso e contrário ao direito 

pelas reclamadas, valendo-se dos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade, arbitro a indenização por danos morais em R$ 

10.000,00 (dez mil reais), levando-se em conta a extensão do dano e as 

condições financeiras da reclamante e das reclamadas. Compulsando os 

autos verifico a juntada de acordo extrajudicial firmado em 27/02/2018 

entre as partes Banco Aymore (AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A) e o requerente no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reis) 

pago através de depósito bancário do advogado da parte requerente, 

conforme demonstrado no comprovante realizado em 07/03/2018, 

acostado no ID 12136263. ANTE O EXPOSTO, opino pela HOMOLOGAÇÂO 

do acordo extrajudicial firmado entre as partes requerente e o requerido 

Banco Aymore (AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A) no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reis), bem como extinguir o feito em 

relação ao Banco ora requerido, com fulcro no art. 487, III do CPC. Nos 

termos do art. 487, I do CPC, opino pela PARCIAL PROCEDENCIA a 

pretensão contida na inicial para o fim de: I – TORNAR definitiva a tutela 

deferida, para o fim de DECLARAR a inexistência de débito da parte 

requerente com as partes requeridas referente a dívida em litígio, 

DETERMINANDO a exclusão do nome dos órgãos de proteção ao crédito 

SPC e SERASA; II - CONDENAR as reclamadas solidariamente a reparação 

de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), 

acrescida de acrescida de juros moratórios de 1% ao mês, a partir da 

citação e correção monetária segundo o INPC a partir da prolação da 

sentença nos termos do Enunciado 362 do STJ. Sem custas processuais 

e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Sentença 

Publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas 

baixas. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Viviany 

Cecilia Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos 

termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, 

ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8012204-77.2017.8.11.0028. REQUERENTE: FRANCISCO MARCOS DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o 

relatório, na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado 

da Lide O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, na 

esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria 

de direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes 

para o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Passo a análise do mérito. Do mérito Trata-se de 

AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor do 

BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o requerido seja 

compelido ao pagamento de indenização por danos morais em razão de 

falha na prestação de serviços bancários, uma vez que a agência 

localizada nesta urbe permaneceu fechada por cerca de 90 dias. Antes 

de adentrar o mérito da demanda é necessário salientar que se trata de 

relação de consumo, uma vez que a parte requerente e o requerido se 

enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor nos termos do art. 

2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. Nestes termos, com fundamento no 

art. 12 do CDC verifico que a responsabilidade é objetiva, ou seja, não se 

discute culpa, devendo ser provado apenas o ato ilícito (descumprimento 

do contrato in casu) e o dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do 

CDC não há que se falar em reparação quando se tratar de fato de 

terceiro, pois nesta hipótese há a exclusão do nexo causal entre o dano e 

o descumprimento do contrato. É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral 

que a suspensão da atividade bancária da agência do Banco do Brasil 

ocorreu em razão de um furto praticado em 04.02.2017 no qual HOUVE A 

EXPLOSÃO de todos os equipamentos da agência e danos em sua 

estrutura física. Saliento ainda que também é notório que ocorreram outros 

furtos mediante a explosão de caixas eletrônicos, conforme descrito na 

contestação. Ao pleitear o dano moral, está o requerente afirmando que 

sofreu ofensa de cunho extrapatrimonial, não sendo possível mensurar o 

prejuízo imaterial sofrido, fazendo-se necessária a reparação pecuniária. 

Sustenta que em virtude da suspensão da atividade bancária teve 

dificuldades para gerir suas finanças diante da necessidade de se 

deslocar a outro município para realizar saques, pagar contas, fazer 

transferências etc., uma vez que não foram disponibilizados caixas de 

autoatendimento e nem foram prestadas as devidas informações. Alega 

que sofreu muitos transtornos e que faz jus ao recebimento da reparação 

moral, ante o descumprimento do contrato bancário. Resta apurar se 

houve o descumprimento do contrato e se há dano moral causado em 

virtude de um suposto descumprimento (nexo causal). Apesar de ter 

ocorrido a suspensão da atividade bancária na agência (estrutura física) 

em virtude de ato criminoso, verifico que não houve total cessação dos 

serviços oferecidos pela reclamada nem recusa ao atendimento ao 

público, ante a existência de atendimento POR TELEFONE, ONLINE, bem 

como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais como os CORREIOS e a 

LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. Dessa forma, não houve 

negativa de atendimento pela parte requerida, consequentemente, não há 

que se falar em indenização por danos morais. O que realmente ocorreu 

foi a mudança no modo de prestar o serviço, que durante o período em 

que a agência estava fechada, os consumidores tiveram o serviço 

prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE E ATENDIMENTO 

ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça assim decidiu: 

DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON SANTOS SILVA 

contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, por sua vez 

manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação de 

Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do Município 

de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos clientes 

durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se pautou na 

segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que encontra 

respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco Central do 

Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. Atividades 

bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos declinados 

que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença mantida. 

Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela instituição 

financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão dos seus 

caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que não 
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envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha perdurado 

por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança dos seus 

correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da Resolução 

nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de prova quanto 

ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação no 

atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDENCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. Deixo de analisar o pedido de assistência judiciária gratuita, uma 

vez que não cabe neste momento processual a necessidade do 

pagamento de custas processuais, nos termos da lei n. 9.099/95. Sem 

custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo 

com as devidas providencias. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para 

a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Viviany Cecilia 

Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da 

minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo 

com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito
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EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8010067-25.2017.8.11.0028. REQUERENTE: JOSE PAULO DE OLIVEIRA 

FERREIRA GUIMARAES REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, Dispensado o relatório, na forma 

do artigo 38 da Lei n. 9099/95. Fundamento e decido O feito comporta 

julgamento no estado em que se encontra, na esteira do disposto no artigo 

355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de 

testemunhas, posto se tratar de matéria de direito e de fato, e as provas 

apresentadas se mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, 

desnecessária a realização de audiência de instrução e julgamento. Das 

preliminares: Coisa Julgada/Litispendência - Da litigância de má-fé A parte 

requerida em sede de contestação arguiu a extinção por coisa julgada, em 

razão de constatar ação idênt ica neste ju izado de 

8015150-56.2016.811.0028, no qual é parte LUZIA MARIA DA SILVA, e as 

partes entabularam acordo. Em consulta com o sistema PJE verificou-se a 

informação da requerida, porém a preliminar de coisa 

Julgada/Litispendência deverá ser REJEITADA, por se tratar de 

requerentes distintos nos dois autos. Em análise acurada às 

fundamentações e provas acostadas aos autos, não restou comprovada 

a prática da litigância de má-fé pela Requerente. Passo análise do mérito 

Trata-se de Ação de Indenização por danos morais proposta por JOSE 

PAULO DE OLIVEIRA FERREIRA GUIMARAES em desfavor da ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Narra o requerente que 

é morador da cidade de Poconé/MT e que utiliza os serviços oferecidos 

pela requerida através da UC 6/1006760-1, que no ano de 2014, nos dias 

07 e 08, 11 e 12 de maio, houve a interrupção do fornecimento de energia 

elétrica por mais de 30 horas, o qual teria gerado prejuízos de ordem 

extrapatrimonial passíveis indenização por dano moral. Analisando 

detidamente os autos, verifico que as pretensões da parte requerente, 

não encontra amparo. A requerida demonstrou em sua contestação, que a 

UC 6/1006760/1 já fora indenizada a titular da unidade Sra. LUZIA MARIA 

DA SILVA e que a mesma já fora indenizada, acordo judicial, realizado 

com a requerida no mutirão do dia 22/08/2016. Nota-se que a requerida 

logrou êxito em demonstrar que a requerente da presente demanda não 

faz jus ao recebimento da indenização. Corroborando, na inicial o 

requerente juntou a fatura de energia do mês de 02/2016 em nome da Sra. 

Luzia Maria da Silva, por essa razão o pedido não deve prosperar, eis que 

o(a) consumidor(a) que contratou os serviços já fora devidamente 

indenizada. ANTE O EXPOSTO, opino pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos 

contidos na inicial, e a extinção dos autos com resolução do mérito, a teor 

do que dispõe o art. 487, I do CPC. Deixo de analisar o pedido de 

assistência judiciária gratuita, uma vez que não cabe neste momento 

processual a necessidade do pagamento de custas processuais, nos 

termos da lei n. 9.099/95. Sem custas ou honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. 

Transitado em julgado, ao arquivo com as devidas anotações. Submeto os 

autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei 

n. 9.099/95. Viviany Cecília Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014052-02.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JURACI ANDRADE OLIVEIRA PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA OAB - MT0012291A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MG79757 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8014052-02.2017.8.11.0028. REQUERENTE: JURACI ANDRADE OLIVEIRA 

PRADO REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o 

relatório, na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado 

da Lide O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, na 

esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria 

de direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes 

para o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Passo a análise do mérito. Do mérito Trata-se de 

AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS proposta em desfavor do 

BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o requerido seja 

compelido ao pagamento de indenização por danos morais em razão de 

falha na prestação de serviços bancários, uma vez que a agência 

localizada nesta urbe permaneceu fechada por cerca de 90 dias. Antes 

de adentrar o mérito da demanda é necessário salientar que se trata de 

relação de consumo, uma vez que a parte requerente e o requerido se 

enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor nos termos do art. 

2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. Nestes termos, com fundamento no 

art. 12 do CDC verifico que a responsabilidade é objetiva, ou seja, não se 

discute culpa, devendo ser provado apenas o ato ilícito (descumprimento 

do contrato in casu) e o dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do 

CDC não há que se falar em reparação quando se tratar de fato de 

terceiro, pois nesta hipótese há a exclusão do nexo causal entre o dano e 

o descumprimento do contrato. Compulsando os autos verifico que 

conforme termo de audiência de conciliação a requerida compareceu ao 

ato, todavia não apresentou contestação, seguindo a inteligência da 

súmula 11 da Turma Recursal de Mato Grosso, a revelia se impõe: 

“SUMULA 11: A contestação será apresentada no prazo de 05 (cinco) 

dias a contar da audiência de conciliação, sob pena de revelia.” Pela 

ausência de demonstração de injusto motivo a qualificar a conduta das 

partes, elidida esta à configuração dos requisitos da responsabilidade 

civil. Não comprovada à existência da conduta lesiva, dos danos materiais 

e morais alegados e do nexo de etiológico entre eles, mister salientar ainda 

que apesar do requerido ser revel nos presentes autos, a revelia não 

implica necessariamente a total procedência do pedido, já que os efeitos 

da revelia não são absolutos. Diante dos fatos, não me convenço da 

argumentação de que a reclamante foi vitima do reclamado, as alegações 

levantam duvida razoável. Sendo assim, ainda que o promovido seja revel 

na ação, tendo em vista a mingua dos elementos probantes, a ação deve 

ser julgada improcedente. É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral que a 

suspensão da atividade bancária da agência do Banco do Brasil ocorreu 

em razão de um furto praticado em 04.02.2017 no qual HOUVE A 

EXPLOSÃO de todos os equipamentos da agência e danos em sua 

estrutura física. Saliento ainda que também é notório que ocorreram outros 

furtos mediante a explosão de caixas eletrônicos, conforme descrito na 

contestação. Ao pleitear o dano moral, está o requerente afirmando que 

sofreu ofensa de cunho extrapatrimonial, não sendo possível mensurar o 

prejuízo imaterial sofrido, fazendo-se necessária a reparação pecuniária. 

Sustenta que em virtude da suspensão da atividade bancária teve 

dificuldades para gerir suas finanças diante da necessidade de se 

deslocar a outro município para realizar saques, pagar contas, fazer 

transferências etc., uma vez que não foram disponibilizados caixas de 

autoatendimento e nem foram prestadas as devidas informações. Alega 

que sofreu muitos transtornos e que faz jus ao recebimento da reparação 

moral, ante o descumprimento do contrato bancário. Resta apurar se 

houve o descumprimento do contrato e se há dano moral causado em 

virtude de um suposto descumprimento (nexo causal). Apesar de ter 

ocorrido a suspensão da atividade bancária na agência (estrutura física) 

em virtude de ato criminoso, verifico que não houve total cessação dos 

serviços oferecidos pela reclamada nem recusa ao atendimento ao 

público, ante a existência de atendimento POR TELEFONE, ONLINE, bem 
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como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais como os CORREIOS e a 

LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. Dessa forma, não houve 

negativa de atendimento pela parte requerida, consequentemente, não há 

que se falar em indenização por danos morais. O que realmente ocorreu 

foi a mudança no modo de prestar o serviço, que durante o período em 

que a agência estava fechada, os consumidores tiveram o serviço 

prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE E ATENDIMENTO 

ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça assim decidiu: 

DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON SANTOS SILVA 

contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, por sua vez 

manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação de 

Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do Município 

de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos clientes 

durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se pautou na 

segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que encontra 

respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco Central do 

Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. Atividades 

bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos declinados 

que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença mantida. 

Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela instituição 

financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão dos seus 

caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que não 

envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha perdurado 

por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança dos seus 

correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da Resolução 

nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de prova quanto 

ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação no 

atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 
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restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. O requerente em sua 

impugnação alega necessidade de realização de audiência de instrução, 

contudo o referido pedido não deve prosperar, pois a presente ação não 

demanda instrução e julgamento, uma vez que o entendimento é de que 

não há dano moral. Ademais, a matéria alegada não necessita de 

instrução probatória. ANTE O EXPOSTO, opino pela IMPROCEDENCIA dos 

pedidos contidos na inicial, com fundamento no art. 487, I do CPC, o que 

faço julgar extinto o processo, com resolução de mérito. Sem custas ou 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 

9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo 

com as devidas providencias. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para 

a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Viviany Cecília 

Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da 

minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo 

com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011248-61.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

EDINEI DA SILVA NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES OAB - MT0164710A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8011248-61.2017.8.11.0028. REQUERENTE: EDINEI DA SILVA 

NASCIMENTO REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA VISTOS, Trata-se de 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por EDINEI DA SILVA 

NASCIMENTO insurgindo contra sentença proferida nos autos que foi 

omissa quanto a análise do pedido de justiça gratuita. Os embargos foram 

interpostos tempestivamente. É o relatório. Fundamento e decido. 

Inicialmente, cumpre esclarecer que, nos termos do art. 1.022 do 

CPC/2015, cabem embargos declaratórios de decisão que contém 

obscuridade, contradição e ou omissão, ou ainda para corrigir erro 

material. Os embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer, 

tornar claro o julgado, sem lhe modificar, em princípio, sua substância. Não 

operam novo julgamento, pois simplesmente devem afastar pontos 

contraditórios, suprir omissões e esclarecer obscuridades porventura 

encontradas na decisão. Com efeito, da análise da decisão invectivada 

verifico que, de fato, a decisão não se pronunciou quanto ao pedido de 

justiça gratuita. Ocorre que a Lei dos Juizados Especiais, nº 9.099/95, 

esclarece que o acesso ao juizado especial será livre de taxas, custas ou 

despesas, em que a sentença de primeiro grau não condenará o vencido 

ao pagamento das custas e honorários advocatícios. Assim vejamos: Art. 

54. O acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de 

jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas. [...] Parágrafo 

único. O preparo do recurso, na forma do § 1º do art. 42 desta Lei, 

compreenderá todas as despesas processuais, inclusive aquelas 

dispensadas em primeiro grau de jurisdição, ressalvada a hipótese de 

assistência judiciária gratuita. Art. 55. A sentença de primeiro grau não 

condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados 

os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, 

pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez 

por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo 

condenação, do valor corrigido da causa. Portanto, a assistência judiciária 

gratuita no âmbito do juizado especial não se restringe ao hipossuficiente 

econômico devendo ser estendida a qualquer litigante como forma de 

efetivação do direito fundamental de amplo acesso à justiça. Com essas 

considerações, ACOLHO o os embargos de declaração para sanar a 

omissão da sentença e em consequência, fica isenta a parte requerente, 

ora embargante, ao pagamento de custas e despesas processuais, na 

forma da Lei 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se. Submeto os autos a MM.ª 

Juíza Togada para apreciação e posterior homologação, nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. Viviany Cecilia Assis Dias Juiza Leiga VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia 

Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010824-19.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANITA GOMES DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES OAB - MT0164710A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8010824-19.2017.8.11.0028. REQUERENTE: ANITA GOMES DE CAMPOS 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA VISTOS, Trata-se de EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO opostos por ANITA GOMES DE CAMPOS insurgindo contra 

sentença proferida nos autos que foi omissa quanto a análise do pedido 

de justiça gratuita. Os embargos foram interpostos tempestivamente. É o 

relatório. Fundamento e decido. Inicialmente, cumpre esclarecer que, nos 

termos do art. 1.022 do CPC/2015, cabem embargos declaratórios de 

decisão que contém obscuridade, contradição e ou omissão, ou ainda 

para corrigir erro material. Os embargos de declaração têm a finalidade 

tornar claro o julgado, sem lhe modificar, em princípio, sua substância. Não 

operam novo julgamento, pois simplesmente devem afastar pontos 

contraditórios, suprir omissões e esclarecer obscuridades porventura 

encontradas na decisão. Com efeito, da análise da decisão aventada 

verifico que, de fato, a decisão não se pronunciou quanto ao pedido de 

justiça gratuita. Ocorre que a Lei dos Juizados Especiais, nº 9.099/95, 

esclarece que o acesso ao juizado especial será livre de taxas, custas ou 

despesas, em que a sentença de primeiro grau não condenará o vencido 

ao pagamento das custas e honorários advocatícios. Assim vejamos: Art. 

54. O acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de 

jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas. [...] Parágrafo 

único. O preparo do recurso, na forma do § 1º do art. 42 desta Lei, 

compreenderá todas as despesas processuais, inclusive aquelas 

dispensadas em primeiro grau de jurisdição, ressalvada a hipótese de 

assistência judiciária gratuita. Art. 55. A sentença de primeiro grau não 

condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados 

os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, 

pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez 

por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo 

condenação, do valor corrigido da causa. Portanto, a assistência judiciária 

gratuita no âmbito do juizado especial não se restringe ao hipossuficiente 

econômico devendo ser estendida a qualquer litigante como forma de 

efetivação do direito fundamental de amplo acesso à justiça. Com essas 

considerações, ACOLHO o os embargos de declaração para sanar a 

omissão da sentença e em consequência, fica isenta a parte requerente, 

ora embargante, ao pagamento de custas e despesas processuais, na 

forma da Lei 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se. Submeto os autos a MM.ª 

Juíza Togada para apreciação e posterior homologação, nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. Viviany Cecilia Assis Dias Juiza Leiga VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia 

Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011244-24.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:
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ANTONIO SABINO FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES OAB - MT0164710A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8011244-24.2017.8.11.0028. REQUERENTE: ANTONIO SABINO FERREIRA 

DA SILVA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA VISTOS, Trata-se de 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por ANTONIO SABINO FERREIRA 

DA SILVA insurgindo contra sentença proferida nos autos que foi omissa 

quanto a análise do pedido de justiça gratuita. Os embargos foram 

interpostos tempestivamente. É o relatório. Fundamento e decido. 

Inicialmente, cumpre esclarecer que, nos termos do art. 1.022 do 

CPC/2015, cabem embargos declaratórios de decisão que contém 

obscuridade, contradição e ou omissão, ou ainda para corrigir erro 

material. Os embargos de declaração têm a finalidade tornar claro o 

julgado, sem lhe modificar, em princípio, sua substância. Não operam novo 

julgamento, pois simplesmente devem afastar pontos contraditórios, suprir 

omissões e esclarecer obscuridades porventura encontradas na decisão. 

Com efeito, da análise da decisão aventada verifico que, de fato, a 

decisão não se pronunciou quanto ao pedido de justiça gratuita. Ocorre 

que a Lei dos Juizados Especiais, nº 9.099/95, esclarece que o acesso ao 

juizado especial será livre de taxas, custas ou despesas, em que a 

sentença de primeiro grau não condenará o vencido ao pagamento das 

custas e honorários advocatícios. Assim vejamos: Art. 54. O acesso ao 

Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do 

pagamento de custas, taxas ou despesas. [...] Parágrafo único. O preparo 

do recurso, na forma do § 1º do art. 42 desta Lei, compreenderá todas as 

despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau 

de jurisdição, ressalvada a hipótese de assistência judiciária gratuita. Art. 

55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e 

honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em 

segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de 

advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do 

valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da 

causa. Portanto, a assistência judiciária gratuita no âmbito do juizado 

especial não se restringe ao hipossuficiente econômico devendo ser 

estendida a qualquer litigante como forma de efetivação do direito 

fundamental de amplo acesso à justiça. Com essas considerações, 

ACOLHO o os embargos de declaração para sanar a omissão da 

sentença e em consequência, fica isenta a parte requerente, ora 

embargante, ao pagamento de custas e despesas processuais, na forma 

da Lei 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se. Submeto os autos a MM.ª Juíza 

Togada para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. Viviany Cecilia Assis Dias Juiza Leiga VISTOS, Homologo 

por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010898-73.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALO REIS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES OAB - MT0164710A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8010898-73.2017.8.11.0028. REQUERENTE: GONCALO REIS DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA VISTOS, Trata-se de EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO opostos por GONÇALO REIS DA SILVA insurgindo contra 

sentença proferida nos autos que foi omissa quanto a análise do pedido 

de justiça gratuita. Os embargos foram interpostos tempestivamente. É o 

relatório. Fundamento e decido. Inicialmente, cumpre esclarecer que, nos 

termos do art. 1.022 do CPC/2015, cabem embargos declaratórios de 

decisão que contém obscuridade, contradição e ou omissão, ou ainda 

para corrigir erro material. Os embargos de declaração têm a finalidade 

tornar claro o julgado, sem lhe modificar, em princípio, sua substância. Não 

operam novo julgamento, pois simplesmente devem afastar pontos 

contraditórios, suprir omissões e esclarecer obscuridades porventura 

encontradas na decisão. Com efeito, da análise da decisão aventada 

verifico que, de fato, a decisão não se pronunciou quanto ao pedido de 

justiça gratuita. Ocorre que a Lei dos Juizados Especiais, nº 9.099/95, 

esclarece que o acesso ao juizado especial será livre de taxas, custas ou 

despesas, em que a sentença de primeiro grau não condenará o vencido 

ao pagamento das custas e honorários advocatícios. Assim vejamos: Art. 

54. O acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de 

jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas. [...] Parágrafo 

único. O preparo do recurso, na forma do § 1º do art. 42 desta Lei, 

compreenderá todas as despesas processuais, inclusive aquelas 

dispensadas em primeiro grau de jurisdição, ressalvada a hipótese de 

assistência judiciária gratuita. Art. 55. A sentença de primeiro grau não 

condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados 

os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, 

pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez 

por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo 

condenação, do valor corrigido da causa. Portanto, a assistência judiciária 

gratuita no âmbito do juizado especial não se restringe ao hipossuficiente 

econômico devendo ser estendida a qualquer litigante como forma de 

efetivação do direito fundamental de amplo acesso à justiça. Com essas 

considerações, ACOLHO o os embargos de declaração para sanar a 

omissão da sentença e em consequência, fica isenta a parte requerente, 

ora embargante, ao pagamento de custas e despesas processuais, na 

forma da Lei 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se. Submeto os autos a MM.ª 

Juíza Togada para apreciação e posterior homologação, nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. Viviany Cecilia Assis Dias Juiza Leiga VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia 

Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010970-60.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETH LIMA DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES OAB - MT0164710A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8010970-60.2017.8.11.0028. REQUERENTE: ELIZABETH LIMA DE CAMPOS 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA VISTOS, Trata-se de EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO opostos por ANITA GOMES DE CAMPOS insurgindo contra 

sentença proferida nos autos que foi omissa quanto a análise do pedido 

de justiça gratuita. Os embargos foram interpostos tempestivamente. É o 

relatório. Fundamento e decido. Inicialmente, cumpre esclarecer que, nos 

termos do art. 1.022 do CPC/2015, cabem embargos declaratórios de 

decisão que contém obscuridade, contradição e ou omissão, ou ainda 

para corrigir erro material. Os embargos de declaração têm a finalidade 

tornar claro o julgado, sem lhe modificar, em princípio, sua substância. Não 

operam novo julgamento, pois simplesmente devem afastar pontos 

contraditórios, suprir omissões e esclarecer obscuridades porventura 

encontradas na decisão. Com efeito, da análise da decisão aventada 

verifico que, de fato, a decisão não se pronunciou quanto ao pedido de 

justiça gratuita. Ocorre que a Lei dos Juizados Especiais, nº 9.099/95, 

esclarece que o acesso ao juizado especial será livre de taxas, custas ou 
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despesas, em que a sentença de primeiro grau não condenará o vencido 

ao pagamento das custas e honorários advocatícios. Assim vejamos: Art. 

54. O acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de 

jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas. [...] Parágrafo 

único. O preparo do recurso, na forma do § 1º do art. 42 desta Lei, 

compreenderá todas as despesas processuais, inclusive aquelas 

dispensadas em primeiro grau de jurisdição, ressalvada a hipótese de 

assistência judiciária gratuita. Art. 55. A sentença de primeiro grau não 

condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados 

os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, 

pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez 

por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo 

condenação, do valor corrigido da causa. Portanto, a assistência judiciária 

gratuita no âmbito do juizado especial não se restringe ao hipossuficiente 

econômico devendo ser estendida a qualquer litigante como forma de 

efetivação do direito fundamental de amplo acesso à justiça. Com essas 

considerações, ACOLHO o os embargos de declaração para sanar a 

omissão da sentença e em consequência, fica isenta a parte requerente, 

ora embargante, ao pagamento de custas e despesas processuais, na 

forma da Lei 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se. Submeto os autos a MM.ª 

Juíza Togada para apreciação e posterior homologação, nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. Viviany Cecilia Assis Dias Juiza Leiga VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia 

Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011000-95.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARILIA KAROLINY GOMES BUENO DE MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES OAB - MT0164710A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8011000-95.2017.8.11.0028. REQUERENTE: MARILIA KAROLINY GOMES 

BUENO DE MAGALHAES REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA VISTOS, 

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por ANITA GOMES DE 

CAMPOS insurgindo contra sentença proferida nos autos que foi omissa 

quanto a análise do pedido de justiça gratuita. Os embargos foram 

interpostos tempestivamente. É o relatório. Fundamento e decido. 

Inicialmente, cumpre esclarecer que, nos termos do art. 1.022 do 

CPC/2015, cabem embargos declaratórios de decisão que contém 

obscuridade, contradição e ou omissão, ou ainda para corrigir erro 

material. Os embargos de declaração têm a finalidade tornar claro o 

julgado, sem lhe modificar, em princípio, sua substância. Não operam novo 

julgamento, pois simplesmente devem afastar pontos contraditórios, suprir 

omissões e esclarecer obscuridades porventura encontradas na decisão. 

Com efeito, da análise da decisão aventada verifico que, de fato, a 

decisão não se pronunciou quanto ao pedido de justiça gratuita. Ocorre 

que a Lei dos Juizados Especiais, nº 9.099/95, esclarece que o acesso ao 

juizado especial será livre de taxas, custas ou despesas, em que a 

sentença de primeiro grau não condenará o vencido ao pagamento das 

custas e honorários advocatícios. Assim vejamos: Art. 54. O acesso ao 

Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do 

pagamento de custas, taxas ou despesas. [...] Parágrafo único. O preparo 

do recurso, na forma do § 1º do art. 42 desta Lei, compreenderá todas as 

despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau 

de jurisdição, ressalvada a hipótese de assistência judiciária gratuita. Art. 

55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e 

honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em 

segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de 

advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do 

valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da 

causa. Portanto, a assistência judiciária gratuita no âmbito do juizado 

especial não se restringe ao hipossuficiente econômico devendo ser 

estendida a qualquer litigante como forma de efetivação do direito 

fundamental de amplo acesso à justiça. Com essas considerações, 

ACOLHO o os embargos de declaração para sanar a omissão da 

sentença e em consequência, fica isenta a parte requerente, ora 

embargante, ao pagamento de custas e despesas processuais, na forma 

da Lei 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se. Submeto os autos a MM.ª Juíza 

Togada para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. Viviany Cecilia Assis Dias Juiza Leiga VISTOS, Homologo 

por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011540-80.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELO AMANCIO DE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOEDIL MARCIANO PIRES DA SILVA OAB - MT0010229A 

(ADVOGADO(A))

JANDER TADASHI BABATA OAB - MT0012003A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8011540-80.2016.8.11.0028. REQUERENTE: ANGELO AMANCIO DE 

FIGUEIREDO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da lei 

9.099/95. Fundamento e decido O feito comporta julgamento no estado em 

que se encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se 

tratar de matéria de direito e de fato, e as provas apresentadas se 

mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, desnecessária a 

realização de audiência de instrução e julgamento. Do mérito Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por ANGELO 

AMANCIO DE FIGUEIREDO em face de ENERGISA MATO GROSSO – 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. Sustenta a parte requerente que é 

titular da unidade consumidora n. UC 9556591 e, nos dias 07, 08, 11 e 12 

de maio de 2014, a reclamada interrompeu o fornecimento de energia 

elétrica para o município de Poconé/MT. Analisando detidamente os autos, 

verifico que as pretensões do requerente não encontra amparo. A 

requerida logrou êxito em demonstrar em sua contestação, provas de que 

na época do evento danoso – apagão, a parte requerente estava com a 

UC desligada. No relatório de consumo do cliente, consta que a UC 

9556591, permaneceu “desligada sem fatura” durante o período de 

05/2014 á 07/2014, cujo consumo medido consta “0” zerado, razão pela 

qual deve-se julgar improcedente. Corroborando com a afirmação feita na 

contestação, nota-se que a exordial vem acompanhada de uma fatura 

anterior e posterior ao fato danoso, 12/2010 e 11/2015. ANTE O 

EXPOSTO, opino pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial. Por 

consequência extingue-se o feito com resolução do mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, I do CPC. Deixo de analisar o pedido de assistência 

judiciária gratuita, uma vez que não cabe neste momento processual a 

necessidade do pagamento de custas processuais, nos termos da lei n. 

9.099/95. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos do artigo 54 

e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, 

ao arquivo com as devidas anotações. Submeto os autos a MM.ª Juíza 

Togada para apreciação e homologação nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Viviany Cecilia Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8015881-52.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

TELMA BARBOSA DA SILVA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues OAB - GO0024720A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON SALES BELCHIOR OAB - CE0017314A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8015881-52.2016.8.11.0028. REQUERENTE: TELMA BARBOSA DA SILVA 

RODRIGUES REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. VISTOS, Dispensado o 

relatório, na forma do art. 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento e Decido Do 

Julgamento Antecipado da Lide O feito comporta julgamento no estado em 

que se encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se 

tratar de matéria de direito e de fato, e as provas apresentadas se 

mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, desnecessária a 

realização de audiência de instrução e julgamento. Do Mérito Trata-se de 

AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, proposta por TELMA BARBOSA DA 

SILVA RODRIGUES em face do BANCO BRADESCO S/A. Anote-se que, na 

espécie, o nexo causal está bem caracterizado, haja vista que foi a parte 

requerida quem, negligentemente, promoveu o lançamento do nome da 

requerente no cadastro de órgão de proteção ao crédito, conforme se 

depreende dos documentos trazidos aos autos. Destaque-se ainda que o 

requerido em sua contestação não trouxe provas, deixou de colacionar 

nos autos qualquer documentos que comprovasse a contratação dos 

serviços do bancários. Afirma na peça contestatória que agiu no exercício 

regular de direito, que negativou o nome da requerente, pois a mesmo 

deixou de adimplir com as obrigações para com a parte requerida, porém 

não apresentou qualquer contrato ou solicitação de serviços, não 

esclareceu que tipo de serviço fora utilizado. Corroborando assim, para a 

afirmação da tese posta na inicial, que não há relação contratual com a 

requerida e que o débito e a negativação são indevidos. Aliado a inversão 

do ônus da prova, impõe-se o reconhecimento da culpa da requerida por 

eventuais danos causados a requerente em razão da sua negligência. 

Convém lembrar, a função exercida pelos órgãos de proteção do crédito é 

de alta relevância e de graves consequências, de modo que a requerida 

deveria cercar-se de maiores cuidados. Dessa forma, conclui-se com 

facilidade que foi indevido lançamento do nome do requerente no cadastro 

restritivo de órgão de proteção ao crédito pelo débito em discussão. De 

outro norte, quem se vê incluído nos referidos cadastros é imediatamente 

atingido pela pecha de mau pagador ou inadimplente, não sendo 

necessário esforço para concluir que se sinta menosprezado e com a 

imagem prejudicada junto ao grupo social a que pertence, gerando 

inquestionável sofrimento psíquico e moral, passível de reparação. 

Constatada a indevida inscrição do nome do requerente em órgão de 

proteção ao crédito está caracterizado o dano moral que enseja a 

indenização, independentemente de qualquer comprovação do prejuízo, 

que em tais casos é perfeitamente presumível, o que não configura 

qualquer ilegalidade, conforme quer fazer crer a requerida. ANTE O 

EXPOSTO, opino pela PROCEDENCIA dos pedidos contidos na inicial, com 

fundamento no art. 487, I, do CPC/2015, para: a) DECLARAR a inexistência 

do débito de R$ 79,82 (setenta e nove reais e oitenta e dois centavos) 

inserido em 09/09/2013 – contrato 026537171000066 e DETERMIAR a 

retirada do nome da requerente dos órgãos de proteção ao crédito 

SPC/SERASA referente ao débito supracitado; bem como para, b) 

CONDENAR a requerida a pagar ao requerente à quantia de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais) a título de danos morais, devendo a quantia ser acrescida 

de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária 

segundo o INPC a partir da prolação da sentença nos termos do Enunciado 

362 do STJ. Deixo de analisar o pedido de assistência judiciária gratuita, 

uma vez que não cabe neste momento processual a necessidade do 

pagamento de custas processuais, nos termos da lei n. 9.099/95. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Sentença Publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo, 

com as devidas baixas. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Viviany Cecilia Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013699-59.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON BISPO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO OAB - MT0020983A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8013699-59.2017.8.11.0028. REQUERENTE: NELSON BISPO DE SOUZA 

REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos, Relatório dispensado na forma do art. 

38, da Lei 9.099/95. Fundamento e Decido. Trata-se de AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta 

por NELSON BISPO DE SOUZA em desfavor de CLARO S/A. Designada 

audiência de conciliação para o dia 06/03/2018, constatou-se ausência da 

parte requerente. Presente o preposto da parte requerida, que requereu a 

extinção do processo. Compulsando os autos verifica-se no ID 12061962 

pedido de redesignação e audiência, datado de 06/03/2018, em razão de 

atestado de médico do advogado da parte requerente. Contudo, este 

pedido deverá ser indeferido, pois a lei dos juizados determina em seu art. 

51, inciso I a extinção do processo sem julgamento do mérito quando o 

autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo. Pois 

não e obrigatório a presença do advogado na audiência de conciliação. 

ANTE AO EXPOSTO, opino pela EXTINÇÃO do presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas ou 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 

9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo 

com as devidas anotações. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a 

apreciação, nos termos do art. 40 da lei 9.099/95. Viviany Cecilia Assis 

Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. 

P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com 

baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8019054-84.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL JONES DE SOUZA LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNALIGIA TAVARES DE SIQUEIRA OAB - MT0016189A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8019054-84.2016.8.11.0028. REQUERENTE: RAFAEL JONES DE SOUZA 

LEITE REQUERIDO: VIVO S.A. VISTOS, Trata-se de Embargos de 

Declaração, opostos por TELEFONICA BRASIL S/A alegando, em síntese, 

a existência de omissão na sentença proferida nos autos. Alega omissão 

aduzindo que o magistrado deixou de fundamentar a existência de dano 

moral, visto que o mesmo não é presumido. É o relatório necessário. 

Decido. Recebo os presentes embargos de declaração por serem 

tempestivos. Os embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer, 

tornar claro o julgado, sem lhe modificar, em princípio, sua substância. Não 

operam novo julgamento, pois simplesmente devem afastar pontos 

contraditórios, suprir omissões e esclarecer obscuridades porventura 

encontradas na decisão. No entanto, tenho que, no mérito não merecem 

acolhimento, tendo em vista que nos moldes do art. 1.022, do Novo Código 

de Processo Civil, os embargos de declaração consubstanciam 

instrumento processual destinado a expungir do julgamento obscuridade, 
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contradições ou omissões sobre tema cujo pronunciamento se impunha ao 

julgador. Verifica-se, entretanto, a inexistência dos citados vícios na 

decisão atacada, mas tão somente a clara pretensão do embargante de 

postergar o cumprimento do mandamento jurisdicional deferido 

liminarmente, motivo pelo qual o pleito não merece prosperar. Não há, 

portanto, qualquer ponto a ser modificado na referida decisão, visto que 

as questões de omissão apontadas pelo embargante encontram-se 

sanadas, já que o julgado fundamentou pormenorizadamente a ocorrência 

de dano moral presumido gerado pela inscrição indevida nos órgãos de 

proteção ao crédito. Cuida lembrar que o magistrado não está obrigado a 

responder a todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivos suficientes para, com segurança, proferir se veredicto, de forma 

fundamentada e desde que, não apresente resquícios de arbitrariedade, 

pois, está ele protegido pelo princípio da livre convicção, não estando, 

portanto, obrigado a ater-se aos fundamentos elencados por quaisquer 

dos litigantes ou discorrer de forma detalhada a todos os pontos e 

argumentos por eles suscitados. Nesse sentido, segundo os Eg. Tribunais 

é a orientação jurisprudencial dominante: É incabível, nos declaratórios, 

rever a decisão anterior reexaminando ponto sobre o qual já houve 

pronunciamento, com inversão, em consequência, do resultado final. 

Nesse caso, há alteração substancial do julgado, o que foge ao disposto 

no art. 535 e incisos do CPC?. (RSTJ 30/412). Desta feita, por ser 

tempestivo RECEBO os presentes embargos de declaração, porém 

NEGO-LHE PROVIMENTO por entender tratar-se de embargos meramente 

protelatórios. Sem custas processuais e honorários advocatícios, por não 

serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). Após o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Viviany 

Cecilia Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos 

termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, 

ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010384-23.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR LIMA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA OAB - MT0006607A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEUCYANNE CONCEICAO RODRIGUES AGUIAR 01301034118 

(REQUERIDO)

ABN AMRO BRASIL DOIS PARTICIPACOES S.A. (REQUERIDO)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JANDER TADASHI BABATA OAB - MT0012003A-O (ADVOGADO(A))

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP0117417A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8010384-23.2017.8.11.0028. REQUERENTE: JAIR LIMA DOS SANTOS 

REQUERIDO: ABN AMRO BRASIL DOIS PARTICIPACOES S.A., 

NEUCYANNE CONCEICAO RODRIGUES AGUIAR 01301034118, CVC 

BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. Vistos etc., Dispenso 

o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. 

Fundamento e Decido. O feito comporta julgamento no estado em que se 

encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se 

tratar de matéria de direito e de fato, e as provas apresentadas se 

mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, desnecessária a 

realização de audiência de instrução e julgamento. Das preliminares 

REJEITO a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelas requeridas 

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S/A , BANCO 

SANTANDER BRASIL S.A. E NEUCYANNE CONCEIÇÃO RODRIGUES 

AGUIAR, em razão de serem responsáveis pela prestação e serviço 

ofertada aos clientes. Senão vejamos, houve a oferta e venda do pacote 

turístico pela empresa do Best Tour que é a franqueada pela CVC, e o 

Banco pela negativação dos contratos, realizados em nome do autor, sem 

o contrato regular para o referido ato. A matéria será devidamente 

apreciada no mérito. Do mérito Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR 

INCRIÇÃO INDEVIDA SERASA/SPC, COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA 

proposta por JAIR LIMA DOS SANTOS em desfavor de BANCO 

SANTANDER BRASIL S/A., NEUCYANNE CONCEIÇÃO RODRIGUES 

AGUIAR e CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que assiste razão à parte reclamante. Aliás, no caso é clara a 

ofensa aos direitos do consumidor que se encontra protegido, além da Lei 

Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso 

ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para 

sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse 

social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso 

XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Com efeito, 

a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e aos réus fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos 

artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete aos réus 

alegarem, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de 

fato e de direito, com que impugnam o pedido do autor, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Com efeito, o que se 

tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte reclamante 

sustenta que a negativação se deu de forma indevida, uma vez que firmou 

a compra de pacote turístico com na empresa Best Tour para duas alunas, 

filha e sobrinha, referente a viagem de formatura dos alunos da Escola 

Caetano com responsável da empresa Sra. Neucyanne, ora requerida. 

Esclareceu que pagou apenas 02 (duas) parcelas, diretamente no 

escritório da empresa, pois não recebeu os contratos nem os boletos 

bancários. Após o pagamento da segunda parcela começou a receber 

insistentes ligações do escritório de cobrança do Banco Santander, o 

autor desconfiado foi ate o empresa e pediu o cancelamento do pacote. 

Para o desespero e frustação das estudantes que se viram sem a tão 

sonhada viagem de formatura. A proprietária da empresa se 

responsabilizou-se em solicitar o CANCELAMENTO. O requerente tomou 

conhecimento de que a empresa não estava repassando os pagamentos 

de outros pais que continuaram com o pacote. Foi então que descobriu 

através de consulta no CDL que haviam restrição no seu CPF referente a 

03 contratos de financiamento sem seu conhecimento ou autorização. Da 

análise dos autos, em conjunto com as provas produzidas, nota-se que a 

reclamante apenas efetivou a compra e com a vendedora Sra. Anne. As 

partes reclamadas deixaram de instruir os autos com documento hábil que 

autorizasse o reconhecimento da legitimidade da cobrança do crédito, 

porque não apresentaram nenhum contrato assinado ou autorização 

expressa pela parte reclamante. Razão pela qual não há porque esta 

pagar por algo que não utilizou, tendo em vista que pediu cancelamento. 

Ora, as partes reclamadas são responsáveis pela negativação indevida, 

mormente porque a elas competiam o dever de cautela e verificar eventual 

falha na prestação de serviço. As reclamadas CVC e Best Tour são 

responsáveis pela coleta e envio dos dados ao banco, e ainda por efetuar 

a liberação do crédito para compra, sem a devida assinatura do cliente. 

Como se percebe, a noção de responsabilidade objetiva funda-se na ideia 

de que o prestador de serviços assume o risco, nos termos do art. 14 do 

CDC. A responsabilidade dos fornecedores e comerciantes de produto e 

serviços é objetiva, eis que fundada na teoria do risco da atividade, por 

isso, desnecessária a comprovação pela ofendida da culpa destes. 

Ademais, a alegação de ausência de responsabilidade não procede 

quando confrontado com a inobservância de dever de cautela das 

empresas. Assim, não comprovada a legitimidade da cobrança, a 

declaração da inexistência do débito é medida que se impõe. Ainda no 

tocante ao dano moral, este surge no instante em que o ser humano 

suporta um constrangimento que lhe era exigível, razão pela qual absorve 

a dor interna desnecessariamente. Assim comprovado o comportamento 

impetuoso e contrário ao direito pelas reclamadas, valendo-se dos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade, sem olvidar a condição 

econômica da reclamante e das reclamadas, arbitro a indenização por 

danos morais em R$ 5.000,00, levando-se em conta a extensão do dano e 

as condições financeiras da reclamante e das reclamadas. Compulsando 

os autos, verifica-se que as partes, requerente e Banco Santander, 

realizaram ACORDO EXTRAJUDICIAL datado 22/06/2017, no qual a parte 

requerida comprometeu ao pagamento no valor de R$ 4.200,00 (quatro mil 
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e duzentos reais) a ser depositado em conta corrente da patrona da 

requerente. Bem como retirar o nome da autora dos órgãos de proteção 

ao crédito no prazo de 15 dias úteis, declarar inexistente o contrato 

20024908676000, 20024852208000, 20024864073000 e 20025039461 no 

prazo de 30 dias úteis. Termo de acordo datado 22/06/2017 e acostado 

nos autos no ID 8611646. Comprovante de pagamento realizado pelo 

banco em 03/07/2017, demonstrando o cumprimento total da obrigação 

entabulada no acordo extrajudicial – ID 9119348. Permanecendo o 

processo somente em relação à partes requeridas NEUCYANNE 

CONCEIÇÃO RODRIGUES AGUIAR e CVC BRASIL OPERADORA E 

AGENCIA DE VIAGENS S.A. ANTE O EXPOSTO, ANTE O EXPOSTO, opino 

pela HOMOLOGAÇÂO do acordo extrajudicial firmado entre as partes: 

requerente e Banco Santander, realizaram ACORDO EXTRAJUDICIAL 

datado 22/06/2017, no qual a parte requerida comprometeu ao pagamento 

no valor de R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais), por consequencia 

extinguir o feito em relação ao Banco ora requerido, com fulcro no art. 

487, III do CPC. Opino pela PARCIAL PROCEDENCIA a pretensão contida na 

inicial, nos termos do art. 487, I do CPC, para o fim de: I - DECLARAR a 

inexistência de débito da parte reclamante com as partes reclamadas 

referente aos contratos 20024908676000, 20024852208000, 

20024864073000, e TORNAR DEFINITIVA a liminar deferida (ID 8611488) a 

fim de efetuar a exclusão do nome do reclamante dos cadastros dos 

órgãos de proteção ao crédito SPC/SERASA; e, II - CONDENAR as 

reclamadas CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S/A e 

NEUCYANNE CONCEIÇÃO RODRIGUES AGUIAR solidariamente a 

reparação de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), acrescida de juros moratórios de 1% ao mês, a partir da 

citação. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 

55 da lei nº 9.099/95). Sentença Publicada no PJE. Transitada em julgado, 

ao arquivo, com as devidas baixas. Submeto os autos a MM.ª Juíza 

Togada para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. Viviany Cecilia Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo 

por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira 

Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8010661-39.2017.8.11.0028. REQUERENTE: JANICE ALVES MUNIS 

REQUERIDO: ABN AMRO BRASIL DOIS PARTICIPACOES S.A., LAURO 

PEREIRA LEITE 98018817120, NEUCYANNE CONCEICAO RODRIGUES 

AGUIAR 01301034118, CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE 

VIAGENS S.A. Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe 

o artigo 38 da Lei 9.099/95. Fundamento e Decido. O feito comporta 

julgamento no estado em que se encontra, na esteira do disposto no artigo 

355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de 

testemunhas, posto se tratar de matéria de direito e de fato, e as provas 

apresentadas se mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, 

desnecessária a realização de audiência de instrução e julgamento. Das 

preliminares REJEITO a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelas 

requeridas CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S/A , 

BANCO SANTANDER BRASIL S.A. E NEUCYANNE CONCEIÇÃO 

RODRIGUES AGUIAR, em razão de serem responsáveis pela prestação e 

serviço ofertada aos clientes. Senão vejamos, houve a oferta e venda do 

pacote turístico pela empresa do Best Tour que é a franqueada pela CVC, 

e o Banco pela negativação dos contratos, realizados em nome do autor, 

sem o contrato regular para o referido ato. A matéria será devidamente 

apreciada no mérito. Do mérito Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM 

PEDIDO ANTECIPAÇÃO DE TUTELA proposta por JANICE ALVES MUNIS 

em desfavor de CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A, 

LAURO PEREIRA LEITE, NEUCYANNE CONCEIÇÃO RODRIGUES AGUIAR – 

“BEST TOUR” e BANCO SANTANDER BRASIL S/A. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que 

assiste razão à parte reclamante. Aliás, no caso é clara a ofensa aos 

direitos do consumidor que se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo 

Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico 

para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e 

proteção, consideradas de ordem pública e de interesse social, em 

atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, 

inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Com efeito, a solução 

do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de 

Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato 

constitutivo do seu direito e aos réus fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos 

artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete aos réus 

alegarem, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de 

fato e de direito, com que impugnam o pedido do autor, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Com efeito, o que se 

tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte reclamante 

sustenta que a negativação se deu de forma indevida, uma vez que firmou 

a compra de pacote turístico com na empresa Best Tour para filha, 

referente a viagem de formatura dos alunos da Escola Caetano, no valor 

de R$ 1.446.50 em 10 x R$ 144,65, pagos diretamente no escritório, pois a 

Sra. Anne não entregava os boletos para pagamentos. Após o pagamento 

da segunda parcela, a autora começou a receber insistentes ligações do 

escritório de cobrança do Banco Santander Financiamentos, aduzindo que 

as parcelas não estavam pagas. A autora contestava pois estava com 

comprovantes. Sempre procurava a proprietária para relatar o ocorrido, 

que sempre tranquilizava dizendo que estava tudo certo que era 

problemas no banco. No mês de novembro, a autora precisou financiar a 

casa própria quando foi surpreendida com a restrição no valor de R$ 

2.112,00 – referente contrato 20024908661000, vencida em 24/06/2016 e 

inserida em 29/07/2016. Causando indignação na requerente, primeiro que 

a parcela do mês de junho foi paga em 05/07/2016 e segundo, que o valor 

do pacote de viagens contratado era menor, ou seja, R$ 1.446,50. As 

partes reclamadas deixaram de instruir os autos com documento hábil que 

autorizasse o reconhecimento da legitimidade da cobrança do crédito, 

porque não apresentaram nenhum contrato assinado ou autorização 

expressa pela parte reclamante. A reclamante comprou e pagou todas as 

parcelas correstamente, faltando apenas a ultima parcela, pois a empresa 

Best Tour fechou as portas, e ante a ausência dos boletos não teve 

possibilidade de quitar. Ora, as partes reclamadas são responsáveis pela 

negativação indevida sim, mormente porque a elas competiam o dever de 

cautela e verificar eventual falha na prestação de serviço. As reclamadas 

CVC e Best Tour são responsáveis pela coleta e envio dos dados ao 

banco, e ainda por efetuar a liberação do crédito para compra, sem a 

devida assinatura do cliente. Como se percebe, a noção de 

responsabilidade objetiva funda-se na ideia de que o prestador de 

serviços assume o risco, nos termos do art. 14 do CDC. A 

responsabilidade dos fornecedores e comerciantes de produto e serviços 

é objetiva, eis que fundada na teoria do risco da atividade, por isso, 

desnecessária a comprovação pela ofendida da culpa destes. Ademais, a 

alegação de ausência de responsabilidade não procede quando 

confrontado com a inobservância de dever de cautela das empresas. 

Assim, não comprovada a legitimidade da cobrança, a declaração da 

inexistência do débito é medida que se impõe. Ainda no tocante ao dano 

moral, este surge no instante em que o ser humano suporta um 

constrangimento que lhe era exigível, razão pela qual absorve a dor 

interna desnecessariamente. Assim comprovado o comportamento 

impetuoso e contrário ao direito pelas reclamadas, valendo-se dos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade, sem olvidar a condição 

econômica da reclamante e das reclamadas, arbitro a indenização por 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103873/12/2018 Página 890 de 948



danos morais em R$ 5.000,00, levando-se em conta a extensão do dano e 

as condições financeiras da reclamante e das reclamadas. Compulsando 

os autos, verifica-se que as partes, requerente e Banco Santander, 

realizaram ACORDO EXTRAJUDICIAL datado 28/06/2017, no qual a parte 

requerida comprometeu ao pagamento no valor de R$ 4.200,00 (quatro mil 

e duzentos reais) a ser depositado em conta corrente do patrono do autor. 

Bem como retirar o nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito no 

prazo de 15 dias úteis, declarar inexistente o contrato 020024908661, no 

prazo de 30 dias úteis. Termo de acordo acostado nos autos no ID 

8613642. Comprovante de pagamento realizado pelo banco em 

19/07/2017, demonstrando o cumprimento total da obrigação entabulada 

no acordo extrajudicial – ID 9205265. Permanecendo o processo somente 

em relação à partes requeridas CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE 

VIAGENS S.A, LAURO PEREIRA LEITE, NEUCYANNE CONCEIÇÃO 

RODRIGUES AGUIAR – “BEST TOUR”. ANTE O EXPOSTO, opino pela 

HOMOLOGAÇÂO do acordo extrajudicial firmado entre as partes: 

requerente e Banco Santander, no qual a parte requerida comprometeu ao 

pagamento no valor de R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais), por 

consequência extinguir o feito em relação ao Banco ora requerido, com 

fulcro no art. 487, III do CPC. Opino pela PARCIAL PROCEDENCIA a 

pretensão contida na inicial, nos termos do art. 487, I do CPC, para o fim 

de: I - DECLARAR a inexistência de débito da parte reclamante com as 

partes reclamadas referente ao contrato 020024908661, e TORNAR 

DEFINITIVA a liminar deferida (ID 8613419) a fim de efetuar a exclusão do 

nome do reclamante dos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito 

SPC/SERASA; e, II - CONDENAR as reclamadas CVC BRASIL 

OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A, LAURO PEREIRA LEITE, 

NEUCYANNE CONCEIÇÃO RODRIGUES AGUIAR – “BEST TOUR” 

solidariamente a reparação de indenização por danos morais no valor de 

R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescida de juros moratórios de 1% ao 

mês, a partir da citação. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Sentença Publicada no 

PJE. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Submeto 

os autos a MM.ª Juíza Togada para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Viviany Cecilia Assis Dias Juíza 

Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8010444-64.2015.8.11.0028. REQUERENTE: ILZA INGRACIA DOS SANTOS 

REQUERIDO: OI S/A VISTOS, Dispensado o relatório, na forma do art. 38 

da Lei n.º 9.099/95. Do Julgamento Antecipado da Lide O feito comporta 

julgamento no estado em que se encontra, na esteira do disposto no artigo 

355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de 

testemunhas, posto se tratar de matéria de direito e de fato, e as provas 

apresentadas se mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, 

desnecessária a realização de audiência de instrução e julgamento. Da 

preliminar Devedor contumaz – ausência de ofensa à honra subjetiva do 

consumidor. A requerida alega que a negativação ocorreu no seu 

exercício regular de direito, em razão da inadimplência e que a autora é 

devedora contumaz, pois seu nome já se encontrava negativado. Deixo de 

analisar a preliminar em razão da sua análise se confundir com o mérito da 

demanda. Passo a análise do mérito da demanda. Do Mérito Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE LIMINAR proposta por ILZA INGRACIA 

DOS SANTOS em face da OI S/A. Anote-se que, na espécie, o nexo 

causal está bem caracterizado, haja vista que foi a requerida quem, 

negligentemente, promoveu o lançamento do nome da requerente no 

cadastro de órgão de proteção ao crédito, conforme se depreende dos 

documentos trazidos aos autos, no valor R$ 70,85 – contrato 5043829318, 

inserida em 27/06/2011. Destaque-se ainda que não foi devidamente 

comprovado pela reclamada a contratação do serviço pela parte autora, 

não há provas nos autos acerca dos de possíveis planos contratados, 

demonstrando o desconhecimento da requerente quando a operação feita 

em seu nome. Na contestação apresentada não logrou êxito em provar a 

legitimidade da cobrança. Constatada a ausência de prova cabal, para a 

elucidação da presente demanda, não há outra alternativa, se não 

declarar a inexistência dos débitos. Aliado a inversão do ônus da prova, 

impõe-se o reconhecimento da culpa da reclamada da obrigação de 

declarar inexistência de débito do autor em razão da sua negligência. 

Convém lembrar, a função exercida pelos órgãos de proteção do crédito é 

de alta relevância e de graves consequências, de modo que a requerida 

deveria cercar-se de maiores cuidados. No entanto, a doutrina e 

jurisprudência ensinam que, em se tratando de dano moral puro não é 

necessária a comprovação de sua extensão, bastando, para 

caracterizá-lo, a demonstração do nexo causal entre o evento danoso e a 

culpa. Afere-se dos autos que a parte reclamante possui outras 

negativações posteriores a anotação em análise nos presentes autos, 

razão pela qual não se aplica a Súmula do STJ 385. Desta forma, a 

pretensão inicial cinge-se em elucidar se a inscrição do nome da parte 

reclamante no órgão de proteção ao crédito enseja a indenização por 

dano moral. De outro norte, quem se vê incluído nos referidos cadastros é 

imediatamente atingido pela pecha de mau pagador ou inadimplente, não 

sendo necessário esforço para concluir que se sinta menosprezado e 

com a imagem prejudicada junto ao grupo social a que pertence, gerando 

inquestionável sofrimento psíquico e moral, passível de reparação. 

Constatada a indevida inscrição do nome da requerente em órgão de 

proteção ao crédito está caracterizado o dano moral que enseja a 

indenização, independentemente de qualquer comprovação do prejuízo, 

que em tais casos é perfeitamente presumível, o que não configura 

qualquer ilegalidade, conforme quer fazer crer a requerida. ANTE O 

EXPOSTO, opino pela PROCEDENCIA dos pedidos contidos na inicial, com 

fundamento no art. 487, inciso I, do CPC/2015, a fim de: I - DECLARAR a 

inexigibilidade do débito no valor R$ 70,85 – contrato 5043829318, e por 

consequência DEFIRO O PEDIDO LIMINAR e o torno definitivo, de forma 

que a parte reclamada providencie a exclusão do nome da reclamante no 

cadastro restritivo de órgãos de proteção ao crédito referente ao débito 

em discussão na demanda no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), até o limite de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais). II - CONDENAR a requerida a pagar a requerente à 

quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, devendo 

a quantia ser acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação 

e correção monetária segundo o INPC a partir da prolação da sentença 

nos termos do Enunciado 362 do STJ. Sem custas ou honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença 

publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo com as devidas 

anotações. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação, nos 

termos do art. 40 da lei 9.099/95. Viviany Cecilia Assis Dias Juíza Leiga 

VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se 

o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia 

Rodrigues Oliveira Juíza de Direito
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(ADVOGADO(A))
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KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8013578-31.2017.8.11.0028. REQUERENTE: JOENILSON FELECIANO DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. Fundamento e decido 
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Do Julgamento Antecipado da Lide O feito comporta julgamento no estado 

em que se encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do 

Código de Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, 

posto se tratar de matéria de direito e de fato, e as provas apresentadas 

se mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, desnecessária a 

realização de audiência de instrução e julgamento. Da prejudicial de mérito 

– Da prescrição Suscita a parte requerida em preliminar, a prescrição do 

direito da parte requerente em pleitear valor pecuniário a título de danos 

morais com espeque no §3º, V, do art. 206 do Código Civil. Todavia, diante 

da relação de consumo existente entre as partes, aplica-se, no caso em 

exame, os institutos expressos na Lei Consumerista n. 8.078/90, que 

disciplina em seu artigo 27, in verbis: Art. 27. Prescreve em cinco anos a 

pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do 

serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do 

prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria. Nessa esteira, 

no confronto de prazos prescricionais entre o Código de Defesa do 

Consumidor e o Código Civil, em face de pretensão a ressarcimento pelo 

dano civil causado em uma situação relativa à relação jurídica de 

consumo, não há falar em prazo trienal insculpido no artigo 206, §3º, do 

Código Civil, prevalecendo, no caso, o prazo quinquenal previsto no artigo 

27 do Código de Defesa do Consumidor. Das preliminares: Da ausência de 

condição da ação – falta de interesse de agir A provocação do Judiciário 

já faz exsurgir a necessidade dele para resolver a situação conflituosa. 

Ademais, o ato questionado persiste no tempo, legitimando a autora e 

fazendo surgir o seu interesse de agir. Portanto, rejeito a preliminar. Da 

inépcia da petição inicial – documento unilateral Argumenta ainda, que a 

requerente não juntou o comprovante original emitido diretamente no 

balcão do SPC/SERASA ou CDL. Ocorre que o referido argumento não 

deve prosperar, pois não atrapalha a decisão da lide. O simples fato do 

extrato não ser o original emitido no balcão não indica fraude. Em que 

peses alegar que os extratos em sua maioria apresenta a informação de 

que são exclusivos de empresas, de caráter confidencial. O requerente 

em nada pode ser penalizado pela disponibilização do referido extrato. 

Corroborando, com a informação de que as restrições são reais, a própria 

requerida acostou aos autos, que a referida restrição objeto da presente 

demanda, foi retirada do sistema em 26/06/2017, atendendo ordem judicial 

deferida na Tutela. Razão pela qual REJEITO as preliminares suscitadas e 

passo a análise do mérito da demanda. Do mérito Trata-se de AÇÃO 

DESCONSTITUIÇÃO DE DIVIDA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS 

C/C TUTELA DE URGENCIA proposta por JOENILSON FELECIANO DA 

SILVA em desfavor de BANCO BRADESCO S.A. Pleiteia a parte 

reclamante indenização por danos morais, ao argumento que seu nome foi 

inscrito no cadastro das entidades de proteção ao crédito, devido a um 

débito que não reconhece. O requerido contesta, informando que o débito 

ensejador da negativação, é decorrente de contrato firmado com o 

requerente. Aduz, que a negativação é legítima, ante a inadimplência da 

parte requerente. Alega ainda, ausência de responsabilidade civil da 

empresa ré em relação ao autor. Destarte, conquanto tenha a reclamada 

alegado que não praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais, 

não apresentou qualquer documento ou o áudio da suposta contratação. 

Não há nos autos nenhum documento assinado pela parte reclamante, a 

fim de comprovar a relação jurídica entre as partes, presumindo-se, 

portanto, verdadeira a versão posta na inicial. Infere-se, portanto, que 

ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais da reclamante para a 

referida contratação. A inserção do nome do reclamante nas entidades de 

proteção ao crédito é fato incontroverso. Cumpre à prestadora de 

serviços agir com a diligência necessária a impedir fraudes que possam 

acarretar prejuízo aos seus clientes e a terceiros. Importa consignar que a 

parte Requerente possui outras anotações junto ao SPC/SERASA, no 

entanto, todas são supervenientes à discutida na presente reclamação. 

Assim, não há que se falar em aplicação da Súmula 385 do STJ. 

Inobstante a não aplicação da referida Súmula, a existência de outros 

apontamentos posteriores, como no presente caso, são levados em 

consideração para fixação do quantum, dentro dos parâmetros da 

proporcionalidade e da razoabilidade. Conforme entendimento, a inscrição 

posterior deve ser levada em conta para reduzir o valor indenizatório, já 

que a situação do autor é diversa daquele que nunca teve uma anotação 

lícita. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos 

danos morais em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia essa que atende 

aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não 

caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no 

patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. ANTE 

O EXPOSTO, opino pela PROCEDENCIA dos pedidos contidos na inicial, 

com fundamento no art. 487, I, do CPC para: I - DECLARAR a inexistência 

do débito R$ 84,80, datado de 03/09/2012, Contrato FI 91891132172; bem 

como DETERMINAR a exclusão da restrição dos órgãos de proteção ao 

crédito, somente do referido débito, em nome da requerente; II - 

CONDENAR a requerida a pagar a requerente à quantia de R$ 4.000,00 

(quatro mil reais) a título de danos morais, devendo a quantia ser 

acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção 

monetária segundo o INPC a partir da prolação da sentença nos termos do 

Enunciado 362 do STJ. Sem custas ou honorários advocatícios, nos 

termos do artigo 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. 

Transitada em julgado ao ARQUIVO com as devidas anotações. Submeto 

os autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da 

lei 9.099/95. Viviany Cecília Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira 

Juíza de Direito

Comarca de Porto Alegre do Norte

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001333-77.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

J. CRISPIM BARBOSA & CIA LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIDAQUE LUIZ NETO OAB - MT0003252A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1001333-77.2018.8.11.0059. 

AUTOR(A): J. CRISPIM BARBOSA & CIA LTDA RÉU: PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO Trata-se de ação de anulação de 

certidão de divida ativa (CDA), com pedido de concessão de tutela 

antecipada, proposta J. CRISPIM BARBOSA E CIA LTDA em face do 

ESTADO DO MATO GROSSO- PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO 

MATO GROSSO, ambos qualificados nos autos. Considerando o pedido da 

parte autora, bem como diante do alto valor da causa e a situação 

financeira alegada pelo requerente, verifica-se a impossibilidade da parte 

em arcar com pagamento do valor integral das custas processuais. Assim, 

nos termos do §6º, do art. 98, do CPC, DEFIRO o pedido de parcelamento 

das custas iniciais em 06 (seis) parcelas mensais. Por outro lado, verifico 

que consta nos autos comprovante de pagamento referente à parcela das 

custas processuais, eventualmente deferida. Todavia, o referido 

pagamento não se refere a pagamento de custas judicias e não consigna 

os dados do processo litigioso (numeração, dados das partes e valor da 

causa), como também, para que ocorra o parcelamento das custas 

judiciais, necessita-se de autorização judicial e, após, o Gestor Judiciário 

junto ao Departamento competente do Tribunal de Justiça providenciará o 

necessário para que seja expedida a guia das custas judiciais parceladas. 

Na sequência, é intimado o procurador para efetuar o pagamento. Diante 

do exposto, condiciono o recebimento da inicial mediante o pagamento da 

1ª parcela, observando os procedimentos legais. Após, tornem os autos 

conclusos para deliberação. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000224-28.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

V. F. D. S. O. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. A. L. D. C. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELIO FERNANDO DE ALMEIDA GOMES OAB - GO9889 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000224-28.2018.8.11.0059. 

AUTOR(A): VANDERLINE FATIMA DOS SANTOS OLIVEIRA RÉU: MARCIO 

ANTONIO LISBOA DO CARMO Defiro o pedido retro e, consequentemente, 

redesigno audiência de conciliação para o dia 30 de janeiro de 2019, às 

16h00min (horário oficial do Estado de Mato Grosso). Intimem-se as 
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partes.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000031-13.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

A. K. D. R. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ARMANDO MARTINS DA SILVA NETO OAB - MT17974/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. M. R. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1000031-13.2018.8.11.0059. 

AUTOR(A): ADILA KAILA DIAS ROCHA RÉU: ADEVAIR MENDES ROCHA 

Considerando que a requerente não compareceu na audiência designada 

(fl. 52), determino a intimação da parte autora, por intermédio de seu 

advogado constituído, para, em 10 (dez) dias, dar prosseguimento ao 

feito, sob pena de extinção. Transcorrido o prazo supra, tornem 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000198-30.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

M. D. P. G. D. S. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. T. O. E. C. ,. V. ". (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALBERTO CESAR HISTER PAMPLONA OAB - AM10427 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1000198-30.2018.8.11.0059. 

AUTOR(A): MARIA DA PAZ GOMES DA SILVA RÉU: ERMIRIO TAVARES 

OU ERVIMIRIO CARVALHO , VULGO "PIO" Considerando o teor do termo 

de audiência (fl.41), proceda-se o necessário para realização do exame 

de DNA conforme requerido pelas partes. Com o resultado, abra-se vista 

as partes e ao MPE. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Cumpra-se.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 42224 Nr: 971-69.2011.811.0049

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Natal Francisco de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Letacio Vargas Leite - 

OAB:20.350 - GO, Tulio de Alencar Costa Leite - OAB:20.597 - GO, 

Vinicius Vargas Leite - OAB:11213-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA: Ao tentar expedir o RPV pelo sistema do 

TRF1 Região, e-preweb, o sistema após inserir o cpf do autor anunciou 

que: " o beneficiário Natal Francisco de Lima está com situação cadastral 

irregular na Receita Federal do Brasil. A requisição não poderá ser salva." 

Assim, que a parte autora proceda junto a Receita Federal as providências 

necessárias para prosseguimento na expedição da requisição.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 43149 Nr: 2883-37.2012.811.0059

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Ferreira de Urzeda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amauri Martins Fontes - 

OAB:4837-A - MT, Sandra Maria de Oliveira Fontes - 

OAB:MT25481-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que a autarquia ré foi intimada para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, se pronunciar quanto a habilitação dos herdeiros 

solicitada pela exequente e nada apresentou aos autos, até a presente 

data. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 20182 Nr: 846-71.2011.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luzia Fernandes Gois da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Henrique Lopes - 

OAB:28134/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de ação previdenciária proposta por LUZIA FERNANDES GOIS 

DA SILVA, desfavor do INSS, ambos já qualificados nos autos.

 Após regular trâmite processual, a autora pugnou pela desistência da 

ação (fl. 136).

 Vieram-me os autos conclusos.

 É o relatório. Decido.

 Considerando o relatado, HOMOLOGO a desistência ao feito manifestada 

e, em consequência, EXTINGO O PROCESSO, sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Novo Código de Processo Civil.

Condeno a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios que 

arbitro em 10% sobre o valor da causa. Esses valores só poderão ser 

cobrados se houver comprovação da modificação no estado econômico 

do vencido no prazo de até cinco anos contados do trânsito em julgado 

dessa decisão, nos termos do art. 98, §3º, do NCPC.

 Transitado em julgado, arquive-se com as baixas necessárias.

P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 19433 Nr: 3083-15.2010.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valtiêr José Pimenta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro Del Nero Martins 

de Araújo - OAB:233292/SP, Luis Henrique Lopes - OAB:28134/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, com fundamento no art. 487, inciso I, do NCPC/2015, 

JULGO PROCEDENTE o pedido contido na inicial, a fim de condenar o INSS 

ao pagamento de Aposentadoria por Idade, no valor de um salário mínimo, 

em favor da parte autora, com termo inicial em 17.12.2010, data do 

ajuizamento da ação, até 14.06.2012 (data da concessão do benefício 

administrativamente). Quanto à atualização monetária, na linha de 

entendimento do STF expressa no julgamento do RE 870.947/SE (sessão 

de 20/09/2017), e do STJ, sedimentado no REsp 1.495.146-MG, julgado em 

22.02.2018, incidem juros moratórios conforme os índices aplicáveis às 

cadernetas de poupança (artigo 1º -F da Lei nº 9. 494/97, com a redação 

da Lei nº 11.960/2009), devendo a correção monetária das parcelas 

atrasadas serem efetuadas, desde quando devidas, de acordo com o 

INPC.Sem custas processuais, diante da isenção conferida pelo art. 24, 

inc. I, da Lei Estadual 3779/2009. Condeno o requerido ao pagamento de 

honorários advocatícios, estes fixados no percentual de 10% sobre o 

valor devido até a data da prolação da sentença, nos termos da Súmula 

111 do STJ.Por não exceder a condenação o valor de 1.000 (mil) salários 

mínimos, deixo de determinar a remessa à instância superior, nos termos 

do artigo 496, § 3.º, inciso I, do NCPC/2015.Após o trânsito em julgado e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 18988 Nr: 2811-21.2010.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cicera Maria dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro Del Nero Martins 

de Araújo - OAB:233292/SP, Luis Henrique Lopes - OAB:28134/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Despacho
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Considerando que a parte autora informou às fls. 120/121, o agendamento 

junto ao INSS, intime-se a requerente para, no prazo de 10 (dez) dias, 

juntar ao autos o indeferimento administrativo, sob pena de extinção do 

feito.

Com a juntada, cumpra-se o despacho de fl. 112.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 18198 Nr: 2045-65.2010.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pamela Campos da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Henrique Lopes - 

OAB:28134/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de ação previdenciária proposta por PAMELA CAMPOS DA 

CRUZ, desfavor do INSS, ambos já qualificados nos autos.

 Após regular trâmite processual, a autora pugnou pela desistência da 

ação (fl.201).

 Vieram-me os autos conclusos.

 É o relatório. Decido.

 Considerando o relatado, HOMOLOGO a desistência ao feito manifestada 

e, em consequência, EXTINGO O PROCESSO, sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Novo Código de Processo Civil.

Condeno a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios que 

arbitro em 10% sobre o valor da causa. Esses valores só poderão ser 

cobrados se houver comprovação da modificação no estado econômico 

do vencido no prazo de até cinco anos contados do trânsito em julgado 

dessa decisão, nos termos do art. 98, §3º, do NCPC.

 Transitado em julgado, arquive-se com as baixas necessárias.

P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 20094 Nr: 758-33.2011.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antônio Soares da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro Del Nero Martins 

de Araújo - OAB:233292/SP, Luis Henrique Lopes - OAB:28134/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de ação previdenciária proposta por ANTÔNIO SOARES DA 

SILVA, desfavor do INSS, ambos já qualificados nos autos.

 Após regular trâmite processual, o autor pugnou pela desistência da ação 

(fl. 125).

 Vieram-me os autos conclusos.

 É o relatório. Decido.

 Considerando o relatado, HOMOLOGO a desistência ao feito manifestada 

e, em consequência, EXTINGO O PROCESSO, sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Novo Código de Processo Civil.

Condeno a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios que 

arbitro em 10% sobre o valor da causa. Esses valores só poderão ser 

cobrados se houver comprovação da modificação no estado econômico 

do vencido no prazo de até cinco anos contados do trânsito em julgado 

dessa decisão, nos termos do art. 98, §3º, do NCPC.

 Transitado em julgado, arquive-se com as baixas necessárias.

P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 97487 Nr: 1185-83.2018.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco Luiz de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARITA PEREIRA ALVES - 

OAB:10531/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, com fundamento no art. 487, inciso I, do NCPC/2015, 

JULGO PROCEDENTE o pedido contido na inicial, a fim de condenar o INSS 

ao pagamento de Aposentadoria por Idade, no valor de um salário mínimo, 

em favor da parte autora, com termo inicial em 07.11.2014 (fl. 50), data do 

requerimento administrativo – DER.Quanto à atualização monetária, na 

linha de entendimento do STF expressa no julgamento do RE 870.947/SE 

(sessão de 20/09/2017), e do STJ, sedimentado no REsp 1.495.146-MG, 

julgado em 22.02.2018, incidem juros moratórios conforme os índices 

aplicáveis às cardenetas de poupança (artigo 1º -F da Lei nº 9. 494/97, 

com a redação da Lei nº 11.960/2009), devendo a correção monetária das 

parcelas atrasadas serem efetuadas, desde quando devidas, de acordo 

com o INPC.Sem custas processuais, diante da isenção conferida pelo art. 

24, inc. I, da Lei Estadual 3779/2009. Condeno o requerido ao pagamento 

de honorários advocatícios, estes fixados no percentual de 10% sobre o 

valor devido até a data da prolação da sentença, nos termos da Súmula 

111 do STJ.Em se tratando de verba alimentar e porque fortes os 

elementos evidenciadores da probabilidade do reconhecimento definitivo 

do direito postulado (CPC/2015, art. 300), é de ser deferida a tutela 

provisória de urgência para que seja imediatamente implantado o benefício 

buscado, no prazo de 30 dias contados da intimação.Oficie-se para 

implantação do benefício (Gerente Executivo do INSS em Cuiabá/MT – 

Endereço Avenida Getúlio Vargas, 553, 16° Andar) e cumprimento da 

decisão.Por não exceder a condenação o valor de 1.000 (mil) salários 

mínimos, deixo de determinar a remessa à instância superior, nos termos 

do artigo 496, § 3.º, inciso I, do NCPC/2015.Após o trânsito em julgado e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 93113 Nr: 11025-54.2017.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CICERO BARREIRA MACEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO RICARDO GOMES 

PIMENTA - OAB:43120

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, com fundamento no art. 487, inciso I, do NCPC/2015, 

JULGO PROCEDENTE o pedido contido na inicial, a fim de condenar o INSS 

ao pagamento de pensão por morte, no valor de um salário mínimo, em 

favor do requerente.Quanto ao termo inicial do benefício (DIB), tem-se que, 

baseado no artigo 74 da Lei 8.213/91, o termo inicial do benefício deverá 

ser a data do óbito (20.02.2017 – fl. 23 e 45).Quanto à atualização 

monetária, na linha de entendimento do STF expressa no julgamento do RE 

870.947/SE (sessão de 20/09/2017), e do STJ, sedimentado no REsp 

1.495.146-MG, julgado em 22.02.2018, incidem juros moratórios conforme 

os índices aplicáveis às cardenetas de poupança (artigo 1º -F da Lei nº 9. 

494/97, com a redação da Lei nº 11.960/2009), devendo a correção 

monetária das parcelas atrasadas serem efetuadas, desde quando 

devidas, de acordo com o INPC.Sem custas processuais, diante da 

isenção conferida pelo art. 24, inc. I, da Lei Estadual 3779/2009. Condeno 

o requerido ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados no 

percentual de 10% sobre o valor devido até a data da prolação da 

sentença, nos termos da Súmula 111 do STJ.Em se tratando de verba 

alimentar e porque fortes os elementos evidenciadores da probabilidade 

do reconhecimento definitivo do direito postulado (CPC/2015, art. 300), é 

de ser deferida a tutela provisória de urgência para que seja 

imediatamente implantado o benefício buscado, no prazo de 30 dias 

contados da intimação.Oficie-se para implantação do benefício (Gerente 

Executivo do INSS em Cuiabá/MT – Endereço Avenida Getúlio Vargas, 553, 

16° Andar) e cumprimento da decisão.Por não exceder a condenação o 

valor de 1.000 (mil) salários mínimos, deixo de determinar a remessa à 

instância superior, nos termos do artigo 496, § 3.º, inciso I, do 

NCPC/2015.Após o trânsito em julgado, arquivem-se.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 82584 Nr: 4609-70.2017.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Manoel Estevão dos Santos Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO PAIAO RIOS - 

OAB:2513/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, com fundamento no art. 487, inciso I, do NCPC/2015, 

JULGO PROCEDENTE o pedido contido na inicial, a fim de condenar o INSS 

ao pagamento de pensão por morte, no valor de um salário mínimo, em 

favor do requerente.Quanto ao termo inicial do benefício (DIB), tem-se que, 

baseado no artigo 74 da Lei 8.213/91, o termo inicial do benefício deverá 

ser a data do indeferimento administrativo (14.09.2016 – fl. 75).Quanto à 

atualização monetária, na linha de entendimento do STF expressa no 

julgamento do RE 870.947/SE (sessão de 20/09/2017), e do STJ, 

sedimentado no REsp 1.495.146-MG, julgado em 22.02.2018, incidem juros 

moratórios conforme os índices aplicáveis às cardenetas de poupança 

(artigo 1º -F da Lei nº 9. 494/97, com a redação da Lei nº 11.960/2009), 

devendo a correção monetária das parcelas atrasadas serem efetuadas, 

desde quando devidas, de acordo com o INPC.Sem custas processuais, 

diante da isenção conferida pelo art. 24, inc. I, da Lei Estadual 3779/2009. 

Condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios, estes 

fixados no percentual de 10% sobre o valor devido até a data da prolação 

da sentença, nos termos da Súmula 111 do STJ.Em se tratando de verba 

alimentar e porque fortes os elementos evidenciadores da probabilidade 

do reconhecimento definitivo do direito postulado (CPC/2015, art. 300), é 

de ser deferida a tutela provisória de urgência para que seja 

imediatamente implantado o benefício buscado, no prazo de 30 dias 

contados da intimação.Oficie-se para implantação do benefício (Gerente 

Executivo do INSS em Cuiabá/MT – Endereço Avenida Getúlio Vargas, 553, 

16° Andar) e cumprimento da decisão.Por não exceder a condenação o 

valor de 1.000 (mil) salários mínimos, deixo de determinar a remessa à 

instância superior, nos termos do artigo 496, § 3.º, inciso I, do 

NCPC/2015.Após o trânsito em julgado, arquivem-se.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 50014 Nr: 23-92.2014.811.0059

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Amauri Martins Fontes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amauri Martins Fontes - 

OAB:4837-A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Trata-se de execução de título judicial em desfavor da fazenda pública em 

que foi expedido o RPV e houve a informação de pagamento do valor 

devido.

 É o necessário. Fundamento. Decido.

 Considerando o adimplemento da obrigação imposta por meio de 

sentença, nos termos do art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, 

extingo o processo.

 O pagamento do débito foi informado pelo TJ/MT às fls. 34/35.

 Sem custas e honorários.

 Com o trânsito em julgado, arquive-se.

 Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 89103 Nr: 8761-64.2017.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Pereira Luz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARITA PEREIRA ALVES - 

OAB:10531/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, com fundamento no art. 487, inciso I, do NCPC/2015, 

JULGO PROCEDENTE o pedido contido na inicial, a fim de condenar o INSS 

ao pagamento de Aposentadoria por Idade, no valor de um salário mínimo, 

em favor da parte autora, com termo inicial em 14.08.2017 (fl. 43), data do 

requerimento administrativo – DER.Quanto à atualização monetária, na 

linha de entendimento do STF expressa no julgamento do RE 870.947/SE 

(sessão de 20/09/2017), e do STJ, sedimentado no REsp 1.495.146-MG, 

julgado em 22.02.2018, incidem juros moratórios conforme os índices 

aplicáveis às cardenetas de poupança (artigo 1º -F da Lei nº 9. 494/97, 

com a redação da Lei nº 11.960/2009), devendo a correção monetária das 

parcelas atrasadas serem efetuadas, desde quando devidas, de acordo 

com o INPC.Sem custas processuais, diante da isenção conferida pelo art. 

24, inc. I, da Lei Estadual 3779/2009. Condeno o requerido ao pagamento 

de honorários advocatícios, estes fixados no percentual de 10% sobre o 

valor devido até a data da prolação da sentença, nos termos da Súmula 

111 do STJ.Em se tratando de verba alimentar e porque fortes os 

elementos evidenciadores da probabilidade do reconhecimento definitivo 

do direito postulado (CPC/2015, art. 300), é de ser deferida a tutela 

provisória de urgência para que seja imediatamente implantado o benefício 

buscado, no prazo de 30 dias contados da intimação.Oficie-se para 

implantação do benefício (Gerente Executivo do INSS em Cuiabá/MT – 

Endereço Avenida Getúlio Vargas, 553, 16° Andar) e cumprimento da 

decisão.Por não exceder a condenação o valor de 1.000 (mil) salários 

mínimos, deixo de determinar a remessa à instância superior, nos termos 

do artigo 496, § 3.º, inciso I, do NCPC/2015.Após o trânsito em julgado e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 6244 Nr: 499-48.2005.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Luzia Lopes de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:8740/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Decisão

Nas folhas 242/243, a advogada constituída requer o desarquivamento do 

feito para expedição de alvará eletrônico em nome da parte autora. 

Entretanto, compulsados os autos, extrai-se que já foram expedidos dois 

alvarás eletrônicos referente à verba principal, sendo um para a advogada 

constituída concernente aos honorários contratuais (fl.234) e o outro para 

parte autora, conforme fl.241, os quais foram devidamente pagos.

Desse modo, indefiro o pedido retro.

 Outrossim, quanto aos honorários sucumbenciais, constata-se que a RPV 

foi devolvida para efeito de atualização monetária, consoante fls.214/216.

 Assim sendo, deverá o Gestor Judiciário proceder ao necessário para 

requisição do pagamento da verba honorária, caso necessário, com a 

expedição de nova RPV.

Com a vinda do pagamento, independentemente de nova conclusão, 

proceda-se a vinculação do valor e volvam-me os autos conclusos para 

expedição do competente alvará.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 14783 Nr: 1250-93.2009.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria do Socorro Alves dos Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Cícero Pinto - 

OAB:124.961 - SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Trata-se de cumprimento de sentença de demanda previdenciária em que 

foi expedido o RPV e houve a informação de pagamento do valor devido.

 É o necessário. Fundamento. Decido.

 Considerando o adimplemento da obrigação imposta por meio de 

sentença, nos termos do art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, 

extingo o processo.

 Alvarás eletrônicos devidamente expedidos, conforme comprovante em 

anexo.

 Sem custas e honorários.

 Com o trânsito em julgado, arquive-se.

 P.R.I.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 48384 Nr: 4139-78.2013.811.0059

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Messias Batista Cabral

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nalva Alves de Souza - 

OAB:15540-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 A parte autora apresentou cumprimento de sentença às fls. 184/193, 

onde juntou o cálculo dos valores devidos.

Apesar de intimado para impugnar, o INSS tomou ciência e quedou-se 

inerte (fl. 194-v).

Às fls. 195/196, o exequente pediu a homologação do cálculo 

apresentado.

Pois bem.

Ante o relatado, considerando o INSS não se opôs à execução 

apresentada nos autos, HOMOLOGO o cálculo acostado às fls. 189/193 e 

determino a expedição do competente RPV.

 Com a vinda do pagamento, expeça-se o competente alvará para 

liquidação.

 Após, tornem conclusos para extinção.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 45006 Nr: 824-42.2013.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ildete Vitoria Martins da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leandro Bichoffe de Oliveira - 

OAB:15.496-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que não consta nos autos apelação apresentada pela 

autarquia previdenciária, bem como o trânsito em julgado da sentença (fl. 

61), intime-se a parte autora para, em 10 dias, requerer o que entender de 

direito, sob pena de arquivamento dos autos.

Decorrido o prazo acima sem manifestação, certifique-se e arquive-se 

com as baixas necessárias.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 18972 Nr: 2795-67.2010.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Divina Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro Del Nero Martins 

de Araújo - OAB:233292/SP, Luis Henrique Lopes - OAB:28134/GO, 

Maria Lúcia Viana Sales - OAB:5913-B - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

RECEBO o recurso interposto pelo autarquia ré.

Tendo em vista que a parte autora apresentou as contrarrazões, 

remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

independentemente de juízo de admissibilidade (art. 1010, §3º, CPC).

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 19484 Nr: 195-39.2011.811.0059

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joaquina Ferreira de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amauri Martins Fontes - 

OAB:4837-A - MT, Sandra Maria de Oliveira Fontes - 

OAB:MT25481-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

 A parte autora apresentou cumprimento de sentença, oportunidade em 

que juntou o cálculo dos valores devidos (fls. 107/114).

Intimado para impugnar, o INSS concordou com o cálculo apresentado, 

todavia, requereu a nulidade do contrato apresentado pela advogada do 

exequente (fls. 116/118).

Pois bem.

 Desse modo, HOMOLOGO o cálculo de fls. 111/113 e determino a 

expedição do competente RPV.

 Com a vinda do pagamento, proceda-se à conclusão dos autos para 

extinção do feito e expedição de alvará para liquidação.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 8249 Nr: 573-68.2006.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elineuza Ribeiro da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:8740/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Intime-se a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar sobre 

o retorno dos autos da instância superior.

Decorrido o prazo e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as 

cautelas e baixas de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 52146 Nr: 1848-71.2014.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco Otoniel da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amauri Martins Fontes - 

OAB:4837-A - MT, Sandra Maria de Oliveira Fontes - 

OAB:MT25481-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Intime-se a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar sobre 

o retorno do feito da instância superior.

Decorrido o prazo e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as 

cautelas e baixas de estilo.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 21442 Nr: 1676-37.2011.811.0059

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zeli Tavares da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Letacio Vargas Leite - 

OAB:20.350 - GO, Tulio de Alencar Costa Leite - OAB:20.597 - GO, 

Vinicius Vargas Leite - OAB:11213-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Considerando a manifestação da parte autora à fl. 172, concordando com 

a pré-manifestação de desistência da apelação do INSS no sentido de que 

a correção dos valores atrasados de acordo com a literalidade da redação 

do art. 1º-F da lei 9494/97, HOMOLOGO a desistência do recurso 

apelatório interposto pelo INSS.

Assim, altere-se o tipo de ação para cumprimento de sentença.

Outrossim, primando pela celeridade processual, ante o cálculo 

apresentado pelo INSS e a concordância manifestada pela parte 

exequente - fl. 172, HOMOLOGO o cálculo juntado às fls.165/167 e 

determino a expedição do competente RPV.
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 Com a vinda do pagamento, proceda-se à conclusão dos autos para 

extinção do feito e expedição de alvará para liquidação.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 9286 Nr: 1623-32.2006.811.0059

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luzia Oliveira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:8740/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Recebo o cumprimento de sentença, devendo ser anotado o necessário 

pela secretaria, nos termos do art. 1.028, § 4º da CNGC.

 Intime-se a Fazenda Pública, na pessoa de seu representante judicial, por 

carga, remessa ou meio eletrônico para, querendo, apresentar 

impugnação à execução, nos próprios autos, no prazo de 30 (trinta dias), 

ou concordar com o cálculo apresentado, na forma do artigo 535 do NCPC.

Consigno que no mesmo prazo a parte exequente deverá manifestar 

acerca da implantação do benefício.

Com a apresentação de impugnação, certifique-se sua tempestividade e 

intime-se a parte autora para manifestação.

Transcorrido o prazo “in albis”, certifique-se e tornem conclusos para 

deliberação.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 43149 Nr: 2883-37.2012.811.0059

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Ferreira de Urzeda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amauri Martins Fontes - 

OAB:4837-A - MT, Sandra Maria de Oliveira Fontes - 

OAB:MT25481-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Ante a inércia da fazenda pública, defiro o pedido de habilitação (fls. 

132/138) e ADMITO a sucessão processual do polo ativo, nos termos do 

art. 689 do CPC, devendo ser procedida a devida retificação no sistema 

Apolo.

Desse modo, intime-se novamente a Fazenda Pública, na pessoa de seu 

representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico para, 

querendo, apresentar impugnação à execução, nos próprios autos, no 

prazo de 30 (trinta dias), ou concordar com o cálculo apresentado, na 

forma do artigo 535 do CPC.

Com a apresentação de impugnação, certifique-se sua tempestividade e 

intime-se a parte autora para manifestação.

Transcorrido o prazo “in albis”, certifique-se e tornem conclusos para 

deliberação.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 10852 Nr: 1206-45.2007.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Candido dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ronia Maria Barros Milhomem 

- OAB:8242

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Considerando o trânsito em julgado da sentença que julgou procedente os 

embargos à execução, não restando valores a serem executados, 

arquive-se o presente feito com as baixas necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 51154 Nr: 1001-69.2014.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ernane da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Raizza Sousa Matos Soares - 

OAB:14780/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Considerando o retorno dos autos da segunda instância, intime-se a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, requerer o que for de direito.

Nada sendo requerido, arquivem-se os autos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 45166 Nr: 988-07.2013.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Rocha Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nalva Alves de Souza - 

OAB:15540-B/MT, Raizza Sousa Matos - OAB:14780-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Considerando o retorno dos autos da segunda instância, intime-se a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, requerer o que for de direito.

Nada sendo requerido, arquivem-se os autos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 20674 Nr: 918-88.2011.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nari Cristiane Rodrigues Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denuélita Bispo dos Santos - 

OAB:17.569-B, Letacio Vargas Leite - OAB:20.350 - GO, Tulio de 

Alencar Costa Leite - OAB:20.597 - GO, Vinicius Vargas Leite - 

OAB:11213-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Considerando a manifestação da parte autora à fl. 163, concordando com 

a pré-manifestação de desistência da apelação do INSS no sentido de que 

a correção dos valores atrasados de acordo com a literalidade da redação 

do art. 1º-F da lei 9494/97, HOMOLOGO a desistência do recurso 

apelatório interposto pelo INSS.

Desse modo, determino a intimação da parte autora para, em 10 dias, 

apresentar previamente o cálculo a ser executado.

Apresentado o cálculo, altere-se o tipo de ação para cumprimento de 

sentença e intime-se a autarquia ré para apresentar impugnação à 

execução, no prazo de 30 (trinta) dias, conforme preceitua o art. 535 do 

CPC, ou concordar com os cálculos apresentados.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 9280 Nr: 1650-15.2006.811.0059

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro Mendes Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:8740/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Recebo o cumprimento de sentença, devendo ser anotado o necessário 

pela secretaria, nos termos do art. 1.028, § 4º da CNGC.
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 Intime-se a Fazenda Pública, na pessoa de seu representante judicial, por 

carga, remessa ou meio eletrônico para, querendo, apresentar 

impugnação à execução, nos próprios autos, no prazo de 30 (trinta dias), 

ou concordar com o cálculo apresentado, na forma do artigo 535 do NCPC.

Com a apresentação de impugnação, certifique-se sua tempestividade e 

intime-se a parte autora para manifestação.

Transcorrido o prazo “in albis”, certifique-se e tornem conclusos para 

deliberação.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 17372 Nr: 1216-84.2010.811.0059

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jota da Silva Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:8740/A-MT, Miriam Lourenço de Oliveira - OAB:10363-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Recebo o cumprimento de sentença, devendo ser anotado o necessário 

pela secretaria, nos termos do art. 1.028, § 4º da CNGC.

 Intime-se a Fazenda Pública, na pessoa de seu representante judicial, por 

carga, remessa ou meio eletrônico para, querendo, apresentar 

impugnação à execução, nos próprios autos, no prazo de 30 (trinta dias), 

ou concordar com o cálculo apresentado, na forma do artigo 535 do NCPC.

Com a apresentação de impugnação, certifique-se sua tempestividade e 

intime-se a parte autora para manifestação.

Transcorrido o prazo “in albis”, certifique-se e tornem conclusos para 

deliberação.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 45000 Nr: 819-20.2013.811.0059

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iraci alves Botelho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leandro Bichoffe de Oliveira - 

OAB:15.496-A, Maria Lúcia Viana Sales - OAB:5913-B - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Recebo o cumprimento de sentença, devendo ser anotado o necessário 

pela secretaria, nos termos do art. 1.028, § 4º da CNGC.

 Intime-se a Fazenda Pública, na pessoa de seu representante judicial, por 

carga, remessa ou meio eletrônico para, querendo, apresentar 

impugnação à execução, nos próprios autos, no prazo de 30 (trinta dias), 

ou concordar com o cálculo apresentado, na forma do artigo 535 do NCPC.

Com a apresentação de impugnação, certifique-se sua tempestividade e 

intime-se a parte autora para manifestação.

Transcorrido o prazo “in albis”, certifique-se e tornem conclusos para 

deliberação.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 18904 Nr: 2727-20.2010.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Divina Firmino da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro Del Nero Martins 

de Araújo - OAB:233292/SP, Luis Henrique Lopes - OAB:28134/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Tendo em vista a apresentação de recurso de apelação pelo requerente, 

determino a intimação do INSS para apresentar contrarrazões no prazo 

legal.

Após, remetam-se os autos ao Egrégio TRF da 1ª região, 

independentemente de juízo de admissibilidade (art. 1010, §3º, CPC).

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 51796 Nr: 1535-13.2014.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ariane Santiago Alves Oliveira, JAdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renata Guimarães Naves 

Carneiro - OAB:16975-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Tendo em vista a apresentação de recurso de apelação pelo INSS, 

determino a intimação do apelado para apresentar contrarrazões no prazo 

legal.

Após, remetam-se os autos ao Egrégio TRF da 1ª região, 

independentemente de juízo de admissibilidade (art. 1010, §3º, CPC).

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 20118 Nr: 782-61.2011.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adão Pinheiro Luz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro Del Nero Martins 

de Araújo - OAB:233292/SP, Luis Henrique Lopes - OAB:28134/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Tendo em vista a apresentação de recurso de apelação pela parte autora, 

determino a intimação do INSS para apresentar contrarrazões no prazo 

legal.

Após, remetam-se os autos ao Egrégio TRF da 1ª região, 

independentemente de juízo de admissibilidade (art. 1010, §3º, CPC).

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 18958 Nr: 2781-83.2010.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Teodora Nunes Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro Del Nero Martins 

de Araújo - OAB:233292/SP, Luis Henrique Lopes - OAB:28134/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Tendo em vista a apresentação de recurso de apelação pela parte autora, 

determino a intimação do INSS para apresentar contrarrazões no prazo 

legal.

Após, remetam-se os autos ao Egrégio TRF da 1ª região, 

independentemente de juízo de admissibilidade (art. 1010, §3º, CPC).

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 19425 Nr: 3077-08.2010.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria José Vitória da Mota

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro Del Nero Martins 

de Araújo - OAB:233292/SP, TIAGO DA SILVA MACHADO - 

OAB:17908/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Tendo em vista a apresentação de recurso de apelação pela parte autora, 

determino a intimação do INSS para apresentar contrarrazões no prazo 

legal.

Após, remetam-se os autos ao Egrégio TRF da 1ª região, 
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independentemente de juízo de admissibilidade (art. 1010, §3º, CPC).

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 21558 Nr: 1784-66.2011.811.0059

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Divina Maria Correia Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Letacio Vargas Leite - 

OAB:20.350 - GO, Tulio de Alencar Costa Leite - OAB:20.597 - GO, 

Vinicius Vargas Leite - OAB:11213-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Considerando a manifestação da parte autora à fl. 135, concordando com 

a pré-manifestação de desistência da apelação do INSS no sentido de que 

a correção dos valores atrasados de acordo com a literalidade da redação 

do art. 1º-F da lei 9494/97, HOMOLOGO a desistência do recurso 

apelatório interposto pelo INSS.

Assim, altere-se o tipo de ação para cumprimento de sentença.

Outrossim, primando pela celeridade processual, ante o cálculo 

apresentado pelo INSS e a concordância manifestada pela parte 

exequente, HOMOLOGO o cálculo juntado às fls. 129/131 e determino a 

expedição do competente RPV.

 Com a vinda do pagamento, proceda-se à conclusão dos autos para 

extinção do feito e expedição de alvará para liquidação.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 19437 Nr: 3087-52.2010.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jailda Gomes Maciel dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro Del Nero Martins 

de Araújo - OAB:233292/SP, Luis Henrique Lopes - OAB:28134/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Considerando o teor do acórdão proferido, que manteve a sentença de 

extinção do feito, bem como o trânsito em julgado dos autos, arquivem-se 

com as cautelas e baixas de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 21450 Nr: 1684-14.2011.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Durval Souza de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Letacio Vargas Leite - 

OAB:20.350 - GO, Tulio de Alencar Costa Leite - OAB:20.597 - GO, 

Vinicius Vargas Leite - OAB:11213-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Considerando que a parte autora informou às fls. 121/122, o agendamento 

junto ao INSS, intime-se o requerente para, no prazo de 10 (dez) dias, 

juntar ao autos o indeferimento administrativo, sob pena de extinção do 

feito.

Com a juntada, cumpra-se o despacho de fl. 120.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 51534 Nr: 1310-90.2014.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados do Araguaia - Sicredi Araguaia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Henrique Pereira da Silva, Margarete 

Nogueira Silva, Idael Pereira Sampaio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mário Sérgio dos Santos 

Ferreira Junior - OAB:OAB/MT 12.622

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO PETERSEM LUZ 

RIBEIRO - OAB:12781, Elton Vieira Santos - OAB:OAB/MT 18830-A

 SENTENÇA

Trata-se de Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial proposta 

por COOPERATIVA DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO 

ARAGUAIA – SOCREDI ARAGUAIA, em face de PAULO HENRIQUE 

PEREIRA DA SILVA e OUTROS MARGARETE NOGUEIRA SILVA, todos 

qualificados nos autos.

Durante o trâmite processual, as partes celebraram acordo, por 

conseguinte, pugnaram por sua homologação, bem como do cancelamento 

do leilão retro designado (fls.129/134).

 É o relatório.

 Decido.

Ante o exposto, homologo por sentença o acordo de fls.129/134, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos. Em consequência, tendo a 

transação efeito de sentença entre as partes, julgo extinto o processo 

com resolução do mérito, na forma do art. 771, cumulado com 487, inciso 

III, "b", do NCPC/2015.

Tendo em vista a solução consensual, CANCELO o leilão designado nas 

fls. 111/11-v.

Custas e honorários nos termos do acordo.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 18984 Nr: 2807-81.2010.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edilia Lima Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro Del Nero Martins 

de Araújo - OAB:233292/SP, Luis Henrique Lopes - OAB:28134/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

EDILIA LIMA COSTA ajuizou a presente ação na qual pleiteia o benefício 

previdenciário para concessão de aposentadoria rural por idade em face 

do INSS, ambos já qualificados nos autos.

 Após o feito ser extinto sem resolução de mérito, a sentença foi anulada, 

retornando a regular tramitação (fls. 23/78).

Analisado os autos, foi determinada a intimação a parte autora para 

colacionar ao feito o indeferimento administrativo do pedido, porém juntou 

apenas o agendamento junto ao INSS (fl. 109).

Novamente intimado para apresentar o indeferimento do pedido, 

quedou-se inerte (fls. 111/112).

Determinada a intimação pessoal da requerente para dar andamento ao 

feito, o advogado da parte autora requereu o prosseguimento da ação, 

uma vez que a autora está em gozo do benefício assistencial ao idoso, 

bem como a requerente não foi localizada pela oficial de justiça no 

endereço informado nos autos (fls. 122/123).

 Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

 Decido.

Consoante relatado, evidencia-se a ausência de interesse de agir, uma 

vez que não foi providenciado o prévio requerimento administrativo do 

pleito, nos termos do julgamento do RE 631.240-MG do STF com 

repercussão geral reconhecida.

Desse modo, reconheço a superveniente ausência de interesse de agir e, 

nos termos do art. 485, inciso VI do NCPC, extingo o processo sem 

resolução do mérito.

Condeno a parte autora em despesas, custas processuais e honorários 

de sucumbência, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor 

da causa, ficando as obrigações decorrentes de sua sucumbência sob 

condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas 

se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado, o credor 

demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos 

que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse 

prazo, tais obrigações do beneficiário (art. 98, §3º, do NCPC).

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se.
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P.R.I.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 96734 Nr: 768-33.2018.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edmar Reis da Rocha, Claudio Paxepytygy Tapirepe

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguridade Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TARCISIO JORGE SILVA 

ALMEIDA - OAB:MT 22127-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que a autarquia ré foi intimada para no 

prazo de 10 (dez) dias, manifestar sobre o teor do laudo pericial e ficou 

inerte em sua obrigação, até a presente data. O referido é verdade e dou 

fé.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010012-49.2015.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

RAEL COELHO GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAIZZA SOUSA MATOS SOARES OAB - MT14780/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S/A (REQUERIDO)

VISA ELECTRON (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 

8010012-49.2015.8.11.0059. REQUERENTE: RAEL COELHO GOMES 

REQUERIDO: VISA ELECTRON, BANCO BRADESCO S/A Trata-se de ação 

de indenização por danos morais ajuizada por RAEL COELHO GOMES em 

face de BANCO BRADESCO S/A e VISA ELECTRON, todos qualificados 

nos autos. Após a prolação da sentença, que julgou parcialmente 

procedente o pedido da parte autora, a requerente opôs embargos de 

declaração. Em seguida, o requerido Banco Bradesco S.A, depositou em 

juízo o valor da condenação. Ato contínuo, a autora concordou com os 

valores depositados, por conseguinte, pugnou pela expedição do alvará 

judicial. Pois bem. Considerando o acima relatado, resta evidente o 

desinteresse da requerente no julgamento do mérito dos embargos, diante 

da preclusão lógica. Assim sendo, expedido o alvará eletrônico, conforme 

comprovante em anexo, arquivem-se os autos com as baixas 

necessárias. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 8010038-18.2013.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIELKER MORAES DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAIZZA SOUSA MATOS SOARES OAB - MT14780/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

PATRICIA PINHEIRO DA SILVA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG0084400A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 

8010038-18.2013.8.11.0059. REQUERENTE: JOSIELKER MORAES DE 

SOUSA REQUERIDO: BANCO BMG, PATRICIA PINHEIRO DA SILVA - EPP 

Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada 

por JOSIELKER MORAES DE SOUSA em face de BANCO BMG e PONTUAL 

CRED, todos qualificados nos autos. Após a prolação da sentença, que 

julgou procedente o pedido da parte autora, o requerido BANCO BMG 

apresentou recurso inominado, o qual foi conhecido e improvido pela 

Turma Recursal Única. Em seguida, o supramencionado requerido, 

depositou em juízo o valor atualizado da condenação. Ato contínuo, a 

autora concordou com os valores depositados, por conseguinte, pugnou 

pela expedição do alvará judicial. Pois bem. Considerando o acima 

relatado, bem como expedido o alvará eletrônico, conforme comprovante 

em anexo, arquivem-se os autos com as baixas necessárias. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001365-82.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA FERNANDA DOS SANTOS VICENTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

1001365-82.2018.8.11.0059. REQUERENTE: ROSANA FERNANDA DOS 

SANTOS VICENTE REQUERIDO: VIVO S.A. Recebo a inicial e designo 

audiência de conciliação para o dia 28 de janeiro de 2019, às 

16h00min(horário oficial do Estado de Mato Grosso). Caso não haja 

acordo, as requeridas têm o prazo de 5 (cinco) dias, a contar da 

audiência, para apresentarem contestação, sob pena julgamento do feito 

no estado em que se encontra (Enunciado n. 11 da Súmula da Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso e Enunciado n. 5 do Encontro 

de Juízes dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso). O prazo 

para impugnar é de 5 (cinco) dias, a partir do término do prazo para 

apresentação da defesa. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001364-97.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA FERNANDA DOS SANTOS VICENTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

1001364-97.2018.8.11.0059. REQUERENTE: ROSANA FERNANDA DOS 

SANTOS VICENTE REQUERIDO: VIVO S.A. Recebo a inicial e designo 

audiência de conciliação para o dia 28 de janeiro de 2019, às 

17h30min(horário oficial do Estado de Mato Grosso). Caso não haja 

acordo, as requeridas têm o prazo de 5 (cinco) dias, a contar da 

audiência, para apresentarem contestação, sob pena julgamento do feito 

no estado em que se encontra (Enunciado n. 11 da Súmula da Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso e Enunciado n. 5 do Encontro 

de Juízes dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso). O prazo 

para impugnar é de 5 (cinco) dias, a partir do término do prazo para 

apresentação da defesa. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 56862 Nr: 1495-94.2015.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CASSANDRA SORAYA SANTOS SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Collodete do 

Nascimento - OAB:7006A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Nos termos as legislação vigente e dos artigos 482, VI da CNGC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte recorrida para 

apresentação de contrarrazões recursais, no prazo legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 5009 Nr: 977-90.2004.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilberto José Maluf

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Porto Alegre do 

Norte/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mirian Aparecida de Souza 

Ferreira - OAB:2533/TO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Bigatão - OAB:3.529 - 

MT, Douglas Cerezini - OAB:15.098-A

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte requerida para 

devolver os autos a secretaria no prazo de 48 horas, sob risco de ser 

expedido mandado de busca e apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 11179 Nr: 1526-95.2007.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bismarque Ribeiro de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Augusto Forcinitti 

Valera - OAB:10368/MT, Roger dos Santos Lopes - OAB:17379/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a informação do corej, de que com a atualização dos 

valores da RPV ultrapassa o teto que é de 60 sálarios minimos, impulsiono 

os autos com a finalidade de intimar a parte autora para informar no prazo 

de 05 dias, se aceita a expedição de precatorio ou se deseja renunciar ao 

valor excedente para viabilizar a expedição de RPV.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 50131 Nr: 121-77.2014.811.0059

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rafael Tavares da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Boabaid Bertazzo - 

OAB:8794-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 121-77.2014.811.0059 (código 50131)

Intime-se a parte ré, por meio de carta com aviso de recebimento, devendo 

constar da intimação que o réu tem o prazo de 15 dias para pagamento do 

valor reclamado no cumprimento da sentença ou apresentar impugnação 

no prazo legal.

Porto Alegre do Norte (MT), 6 de novembro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 81618 Nr: 3942-84.2017.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL MESSIAS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NALVA ALVES DE SOUZA - 

OAB:15540/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação para concessão de benefício previdenciário.

Certificado o trânsito em julgado da sentença, a parte autora ingressou 

com pedido de cumprimento de sentença, apresentando os respectivos 

cálculos para fins de expedição de Requisição de Pequeno Valor.

Instado a se manifestar quanto aos cálculos apresentados pela 

exequente, o demandado externou sua concordância com os valores.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Diante da concordância do executado com a planilha acostada ao feito, 

deverá o Gestor Judiciário cumprir as disposições insertas no artigo 535, 

§ 3º do Código de Processo Civil.

 Outrossim, havendo pedido nesse sentido, defiro, desde já, a expedição 

de Alvará de Levantamento, conforme autorizado pela Resolução nº. 

405-2016 do Conselho da Justiça Federal.

Com efeito, deverá a parte autora apresentar os dados bancários para 

fins de expedição dos alvarás de levantamento.

Em tempo, defiro, desde já, eventual pedido para expedição de RPV em 

apartado, referente aos honorários contratuais.

Após, depositados na conta judicial e devidamente vinculados os valores, 

intime-se a parte ré para que, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, 

manifeste-se quanto à expedição de alvará judicial, nos termos do 

Provimento nº 68/2018, do Conselho Nacional de Justiça.

Na sequência, apresentada manifestação ou decorrido in albis o prazo 

suso, tornem os autos conclusos.

Porto Alegre do Norte/MT, 07 de novembro de 2018.

Marcos André da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 53373 Nr: 2847-24.2014.811.0059

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Fatima Pereira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jaqueson dos Santos Castro - 

OAB:17106/A - MT, Kerly Joana Carboneara - OAB:17107/A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil, tem o executado o 

prazo de 30 (trinta) dias para, se quiser, nos próprios autos, impugnar o 

cumprimento da sentença pretendido pela parte autora.

Efetive-se a intimação ora determinada mediante a remessa dos autos.

 Oportunamente, tornem os autos conclusos.

Porto Alegre do Norte/MT, 25 de setembro de 2018.

Marcos André da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 97509 Nr: 1203-07.2018.811.0059

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FNP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MALS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE NORBERTO GRANDER - 

OAB:13669

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KEYTIANE SEVERINA DE 

FREITAS FERREIRA - OAB:12481/B, Mário Sérgio dos Santos Ferreira 

Junior - OAB:OAB/MT 12.622

 .Após a audiência para tentativa de conciliação, não tendo havido acordo, 

a autora apresentou pedido para deferimento de alimentos, inclusive a 

título de provisórios, para sua manutenção durante o curso da ação, 

alegando que tal pedido não foi formulado na inicial porque entendeu que 

haveria acordo entre as partes na audiência.Após a apresentação do 

pedido de alimentos provisórios, este Juízo decidiu aguardar a 

contestação para decisão.Decido.Na defesa apresentada pelo réu, foi 

reconhecida a existência da união estável. Além disso, o réu reconheceu 

a existência de posse e propriedade de considerável patrimônio, havendo 

apenas divergências quanto ao tempo e aos efeitos da aquisição. 

Contudo, o réu não contestou o fato de a autora ter alegado estar vivendo 

em situação frágil financeiramente, necessitando de bens, especialmente 

de dinheiro, para continuar subsistindo.Não há dúvida de que nosso direito 

confere alimentos aos cônjuges e companheiros decorrentes da relação 

amorosa. Tal direito entre cônjuges visa a conferir à mulher ou ao homem 

separados ou divorciados um mímimo para viver com dignidade após o 

rompimento da relação, até que se consiga continuar sua vida com o seu 

prórpio esforço e autonomia.Não havendo controvérsia que a autora vive 

em situação frágil economicamente, sem possibilitadade, até o momento, 

de sustentar-se, é caso de deferir-se alimentos provisórios em favor 

dela.Os autos registram que o réu está em posse e propriedade de uma 
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quantidade de bens considerável, incluíndo vários bens imóveis, que, 

inclusive, são usados para locação.POR ISSO, DEFIRO O PEDIDO DA 

PARTE AUTORA E DETERMINO AO RÉU QUE PASSE A PAGAR 

ALIMENTOS À AUTORA NO VALOR EQUIVALENTE A 1 SALÁRIO MÍNIMO 

E MEIO, VIGENTE.Saliento que, caso haja descumprimento injustificado, 

além de possilidades legais, como prisão e penhora de bens, o réu está 

sujeito ao pagamento de uma multa equivalente a R$ 200,00 por dia de 

descumprimento, cujo valor reverterá à autora.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 785 Nr: 66-20.2000.811.0059

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Sumaríssimo->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Umberto Gonçalves Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Canabrava do Norte

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Weiner Cruzeiro Assis Vilela - 

OAB:18.969/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Julliane Alves da Silva - 

OAB:18251 - MT

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte requerida para 

devolver os autos a secretaria no prazo de 48 horas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 66322 Nr: 1843-78.2016.811.0059

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIVINO RODRIGUES RABELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIO RODRIGUES DA SILVA, Antônio de 

Tal, vulgo "Antônio Cocada"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jader Francisco Dei Ricardi - 

OAB:12994/MT, Tomaz Edilson Filice Chayb - OAB:GO 22.407

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valter da Silva Costa - 

OAB:9704-A MT

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

informar se houve o devido pagamento pelo executado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 53369 Nr: 2843-84.2014.811.0059

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Almeida Lobo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jaqueson dos Santos Castro - 

OAB:17106/A - MT, Kerly Joana Carboneara - OAB:17107/A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil, tem o executado o 

prazo de 30 (trinta) dias para, se quiser, nos próprios autos, impugnar o 

cumprimento da sentença pretendido pela parte autora.

Efetive-se a intimação ora determinada mediante a remessa dos autos.

 Oportunamente, tornem os autos conclusos.

Porto Alegre do Norte/MT, 25 de setembro de 2018.

Marcos André da Silva

Juiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 109755 Nr: 7964-54.2018.811.0059

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PUBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Milton Oliveira Ojeda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Irineu Paiano Filho - 

OAB:6097-A/MT

 Trata-se de carta precatória oriunda da Comarca de Peixoto de 

Azevedo/MT, para oitiva das testemunhas LUCAS NEVES VIEIRA e LUIZ 

CARLOS BALBINO VIEIRA.

 Assim sendo, designo audiência para o dia 17 de dezembro de 2018, às 

14h15mim (horário oficial do Estado de Mato Grosso) para cumprimento da 

missiva.

Comunique-se ao Juízo deprecante.

 Ciência ao MPE.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 49155 Nr: 4864-67.2013.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos David

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amauri Martins Fontes - 

OAB:4837-A - MT

 Vistos em Correição, conforme Ofício nº 336/2018 originário da 

Corregedoria-Geral de Justiça.

À Secretaria para o devido impulsionamento, cumprindo-se, conforme 

despacho retro.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 40853 Nr: 582-20.2012.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luan Rodrigues Luz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nelton Schwingel - 

OAB:14175-A/MT

 Vistos em Correição, conforme Ofício nº 336/2018 originário da 

Corregedoria-Geral de Justiça.

À Secretaria para o devido impulsionamento, cumprindo-se, conforme 

despacho retro.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 49244 Nr: 4954-75.2013.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valderico Parente de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amauri Martins Fontes - 

OAB:4837-A - MT, CARLOS ALBERTO TEIXEIRA DE ARRAES MENEZES 

- OAB:18977, Palmestron Francisco Cabral - OAB:5809/GO, Sandra 

Maria de Oliveira Fontes - OAB:MT25481-B

 Vistos em Correição, conforme Ofício nº 336/2018 originário da 

Corregedoria-Geral de Justiça.

À Secretaria para o devido impulsionamento, cumprindo-se, conforme 

despacho retro.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 49332 Nr: 5030-02.2013.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bonfim Alves de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roger dos Santos Lopes - 

OAB:17379/MT

 Vistos em Correição, conforme Ofício nº 336/2018 originário da 

Corregedoria-Geral da Justiça.

Compulsados os autos, extrai-se que, o E. Tribunal de Justiça deu 

provimento ao apelo da defesa, por conseguinte, absolveu o acusado.

 Desse modo, tendo em vista que o acordão transitou em julgado (fl.126), 

certifique-se sobre o cumprimento das determinações da segunda 
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instância, após, arquive-se os autos com as baixas necessárias.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 19222 Nr: 34-29.2011.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Narcizo Cavalcante da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dianatan Ferreira Jorge - 

OAB:18699/O

 Vistos em Correição, conforme Ofício nº 336/2018 originário da 

Corregedoria-Geral de Justiça.

À Secretaria para o devido impulsionamento, cumprindo-se, conforme 

despacho retro.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 50994 Nr: 850-06.2014.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jovanio Lopes de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Arlene Pessoa Costa - 

OAB:15201 - MT, Roger dos Santos Lopes - OAB:17379/MT

 Vistos em Correição, conforme Ofício nº 336/2018 originário da 

Corregedoria-Geral de Justiça.

À Secretaria para o devido impulsionamento, certificando-se eventual 

trânsito em julgado da sentença proferida às fls. 118/119 e quanto ao 

cumprimento das demais determinações.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 44402 Nr: 358-48.2013.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilo de Abreu Damasceno

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nelton Schwingel - 

OAB:14175-A/MT

 Vistos em Correição, conforme Ofício nº 336/2018 originário da 

Corregedoria-Geral de Justiça.

Cumpram-se as determinações contidas na sentença retro.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 45811 Nr: 1616-93.2013.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleber Tavares Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jodacy Gaspar Dantas - 

OAB:10993/MT

 Vistos em Correição, conforme Ofício nº 336/2018 originário da 

Corregedoria-Geral de Justiça.

Cumpra-se demais determinações contidas à fl. 81.

Após, arquivem-se os presentes autos com as cautelas e baixas de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 44334 Nr: 294-38.2013.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Carlos Silva Estevam, alcunha "Tó"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denuélita Bispo dos Santos - 

OAB:17.569-B

 Vistos em Correição, conforme Ofício nº 336/2018 originário da 

Corregedoria-Geral de Justiça.

Cumpram-se as determinações contidas na sentença retro.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 48973 Nr: 4690-58.2013.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osvaldo Nunes Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murilo Souza Guimaraes - 

OAB:12681-A - MT

 Vistos em Correição, conforme Ofício nº 336/2018 originário da 

Corregedoria-Geral de Justiça.

Tendo em vista as certidões dos oficiais de justiça de fl. 126, referente 

intimação do réu, bem como a fl. 92, a qual informa a não localização da 

testemunha Clébio Pereira, abra-se vista ao Ministério Público.

 Após, tornem os autos conclusos para deliberações.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 49543 Nr: 5216-25.2013.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Raimundo Ferreira Abreu, alcunha "Quatro 

Olhos"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dianatan Ferreira Jorge - 

OAB:18699/O

 Vistos em Correição, conforme Ofício nº 336/2018 originário da 

Corregedoria-Geral de Justiça.

À Secretaria para o devido impulsionamento, cumprindo-se, conforme 

despacho de fl.68.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 47902 Nr: 3678-09.2013.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelzimar Magalhaes da Silva, Luana da Silva 

Magalhaes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mirian Aparecida de Souza 

Ferreira - OAB:12360-A/MT, Nelton Schwingel - OAB:14175-A/MT

 Vistos em Correição, conforme Ofício nº 336/2018 originário da 

Corregedoria-Geral de Justiça.

À Secretaria para o devido impulsionamento, cumprindo-se, conforme 

despacho retro.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 45583 Nr: 1394-28.2013.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pablo Vinicius Dias de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nelton Schwingel - 

OAB:14175-A/MT

 Vistos em Correição, conforme Ofício nº 336/2018 originário da 

Corregedoria-Geral da Justiça.

Tendo em vista o teor da certidão de fl.91, abra-se vista ao Ministério 

Público para manifestação.

Com o retorno, tornem conclusos.
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Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 42584 Nr: 2322-13.2012.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lorismar Taveira da Costa, vulgo "Jabuti"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jodacy Gaspar Dantas - 

OAB:10993/MT

 Vistos em Correição, conforme Ofício nº 336/2018 originário da 

Corregedoria-Geral de Justiça.

Cumpram-se as determinações contidas na sentença retro.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 108952 Nr: 7520-21.2018.811.0059

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alex Silva Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NIVALDO PEREIRA DA SILVA - 

OAB:17795/O

 Considerando que a Defesa (ref. 17) e o Ministério Público (ref. 21) não 

se opuseram quanto à homologação do cálculo acostado à ref. 06, 

HOMOLOGO-O para que surta seus efeitos jurídicos e legais.

Cumpra-se.

Comarca de Porto dos Gaúchos

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 26447 Nr: 1031-93.2015.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciano da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe de Oliveira 

Alexandrino - OAB:MT 18.182-A, TOBIAS PIVA - OAB:20730/O

 “Vistos, etc. Homologo a desistência da testemunha Anyeli Lima da Rosa, 

conforme requerido pelas partes. Considerando a ausência injustificada 

da advogada nomeada anteriormente, determino a exclusão da causídica, 

Dra. Karine de Gois Conradi, inscrita na OAB/MT sob o n.º 22077/O, da 

lista de defensores dativos desta Comarca. Com efeito, NOMEIO o Dr. 

FELIPE DE OLIVEIRA ALEXANDRINO, inscrito na OAB de n°. 18.182-A, 

para patrocinar os interesses do acusado LUCIANO DA SILVA. Os 

honorários advocatícios serão arbitrados na ocasião da sentença. 

Proceda-se a inclusão no sistema Apolo. Dou por encerrada a instrução 

processual, abrindo vista, no prazo de cinco dias para apresentação de 

alegações finais por memoriais ao Ministério Público e, após, à defesa, 

vindo-me conclusos para sentença. Cumpra-se, expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo. Saem os presentes intimados da presente 

decisão. Nada mais, eu Thaylla Kaoany Sena, o digitei e encerro o 

presente.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34909 Nr: 1085-88.2017.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Tomaz de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eliane Fuhr - OAB:19109/O

 Certifico que intimo a defesa da expedição de carta precatória para 

inquirir a testemunha, Henrique de Souza Fernandes, na comarca de São 

José dos Quatro Marcos-MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 44315 Nr: 2565-67.2018.811.0019

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Poliana de Oliveira Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:MT 9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a requerente na pessoa de seus advogados para manifestarem 

no prazo legal acerca da certidão da oficiala de justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 20288 Nr: 551-23.2012.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celza José da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Dias Ferreira - 

OAB:9073-B/MT, Paula Alessandra Rossi Geglini - OAB:10.914-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andrezza Alves Medeiros - 

OAB:15224/O

 Certifico e dou fé, que procedo a INTIMAÇÃO da requerente, na pessoa 

do advogado, para no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o pagamento do 

saldo devedor das custas judiciais finais no valor de R$ 413,40 

(quatrocentos e treze reais e quarenta centavos )e taxa judiciária final, no 

valor de R$ 140,22 (cento e quarenta reais e vintee dois centavos ), 

totalizando o valor de R$ 553,62 (quinhentos e cinquenta e tres reais e 

sessenta e dois centavos), podendo ser pago através de Guia(s) a 

ser(em) emitida(s)e retirada(s) no Cartório Distribuidor desta Comarca ou 

emitida(s) no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(http://www.tjmt.jus.br/guias/Guias/PrimeiraInstancia/CadGuiaAutenticaça

oSelo.aspx?ato=155), comprovando-se o pagamento nos autos, sob pena 

de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a 

devida Execução Fiscal (custas acima de R$ 1.000,00), e/ou ser lavrada 

certidão para fins de protesto, sem prejuizo das devidas anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, na forma determinada na 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 27593 Nr: 103-11.2016.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anderson Luiz Crotti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:10999-A/MT, Jéssica Rodrigues de Souza - OAB:22.870-0/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ANDERSON LUIZ CROTTI, Cpf: 

93304625100, Rg: 78287993, Filiação: Eroni Antonio Crotti e Marlei Otília 

Crotti, data de nascimento: 01/05/1981, brasileiro(a), natural de Laranjeiras 

do Sul-PR, convivente, operador de máquinas, Telefone 984457347. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva 

estatal, para CONDENAR o acusado ANDERSON LUIZ CROTTI , já 

qualificado nos autos, imputando-lhe a prática do crime tipificado no artigo 

306, “caput”, do Código de Trânsito Brasileiro.Em atenção ao critério 

estabelecido pelo art. 68 do Código Penal e ao princípio da individualização 
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da pena previsto no art. 5º, XLVI da Carta Magna, passo a dosar a pena, 

sendo necessário aferir as circunstâncias judiciais, considerar as 

circunstâncias atenuantes e agravantes e, por último, as causas de 

diminuição e de aumento. Analisadas as diretrizes do artigo 59 do CP, 

denoto que o réu possui culpabilidade normal à espécie, nada tendo a se 

valorar. Possui antecedentes criminais, contudo, tal circunstância será 

considerada na segunda fase de aplicação da pena, razão pela qual deixo 

de valorá-la, sob pena de bis in idem. Quanto à conduta social do 

sentenciado, sabe-se que se trata da avaliação do comportamento do 

sentenciado, basicamente por meio dos seguintes fatores: convívio social, 

familiar e laboral, os quais não podem se confundir com antecedentes e a 

reincidência, estes reservados à valoração de fatos ilícitos (criminosos). 

Ademais, ações penais em curso e inquéritos policiais não podem ser 

utilizados para agravar a pena base (Súmula 444 STJ). Portanto, não 

tendo sido coletado nenhum elemento probatório em juízo a respeito de 

sua conduta social, apesar do histórico criminal do sentenciado, deixo de 

valorar referida circunstância. Do mesmo modo, não existe nos autos 

qualquer elemento plausível para aferição da personalidade do acusado, 

razão pela qual deixo de valorá-la. O motivo do crime é desconhecido. As 

circunstâncias do crime estão relatadas nos autos, nada tendo a se 

valorar que extrapole os seus limites. A conduta não teve maiores 

consequências, sendo que não há que se falar em comportamento da 

vítima.À vista das circunstâncias judiciais analisadas, e levando em conta 

a pena prevista para o crime em tela, fixo a pena-base no patamar de 10 

meses de detenção e multa no patamar de 20 dias-multa, cada um no 

equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do 

fato delituoso, observado o disposto no art. 60, do Código Penal. Na 

segunda fase de dosimetria da pena, não constato a presença de 

qualquer circunstância atenuante. Concorre, porém, a circunstância 

agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, atinente à reincidência. 

Com isto, majoro a penapara o patamar de 11 meses e 20 dias de 

detenção, e 25 (vinte e cinco) dias-multa.Não existem causas de 

diminuição ou aumento de pena, ficando o acusado condenado 

definitivamente à pena de 11 meses e 20 dias de detenção, e 25 (vinte e 

cinco) dias-multa, cada um no equivalente a 1/30 (um trigésimo) do 

salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, observado o disposto 

no art. 60, do Código Penal. Condeno o acusado, ainda, à pena de 

proibição/suspensão de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo 

automotor pelo mesmo prazo da condenação.Em consonância com o 

disposto no art. 33, § 3º, do Código Penal, utilizando-se de entendimento 

“contrario sensu”, o réu deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de 

liberdade em REGIME SEMIABERTO, cujas condições de cumprimento 

serão estabelecidas em audiência admonitória, levando-se em conta que é 

notório não haver vagas em tal regime no Estado de Mato 

Grosso.Incabível, na espécie, a SUBSTITUIÇÃO da pena privativa de 

liberdade por restritiva de direitos, nos termos do que dispõe o art. 44, II do 

CP, uma vez que o réu é reincidente.Do mesmo modo, inaplicável a 

SUSPENSÃO da pena, nos termos do art. 77, I do Código Penal.Concedo 

ao réu o direito de recorrer em liberdade, não havendo motivos para se 

decretar sua prisão preventiva, salvo se por outro motivo estiver 

preso.Deixo de condenar o réu ao pagamento das custas e despesas 

processuais, já que foi patrocinado por defensoria dativa.Deixo de fixar 

indenização mínima, por não haver pedido expresso na denúncia, e 

tampouco elementos para aferir o valor.Após o trânsito em julgado, 

tomem-se as seguintes providências:a)Expeça-se Guia de Execução 

Penal, encaminhando-a à Vara de Execuções Penais;b)Comunique-se o 

Tribunal Regional Eleitoral para fins do disposto no artigo 15, inciso III, da 

CF;c)Comunique-se ao Instituto de Identificação Estadual e Federal, bem 

como ao Cartório Distribuidor desta Comarca para as anotações 

pertinentes. d)Oficie-se ao CONTRAN – Conselho Nacional de Trânsito e 

ao Detran-MT, comunicando aos referidos órgãos sobre a proibição do 

sentenciado obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor 

pelo prazo imposto nesta sentença, conforme dispõe o art. 295 do 

CTB).Por fim, fixo, a título de honorários ao defensor nomeado Dr. Agnaldo 

Valdir Pires, inscrito na OAB/MT sob o n.º 10.999-A, o valor de 10 (dez) 

URHs, quantia esta que leva em consideração sua efetiva atuação no 

feito. Expeça-se certidão.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Porto dos 

Gaúchos/MT, 30 de janeiro de 2018.Ricardo Nicolino de CastroJuiz de 

Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Aparecida L. Machado 

de Sousa, digitei.

Porto dos Gaúchos, 30 de novembro de 2018

Rogério Dorneles do Nascimento Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30458 Nr: 1256-79.2016.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Ajackson Carmo Leite

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando do Nascimento Melo 

- OAB:OAB/MT 9.110, Tobias Piva - OAB:20730-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO o exequente na pessoa de seu advogado para apresentar dados 

bancários para pagamento de Alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 22263 Nr: 326-32.2014.811.0019

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aliseu dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gládis Eliana Bess - 

OAB:8.880/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dilson Ferreira Pedrosa 

Filho - OAB:5.416/MT

 INTIMO o requerente na pessoa de seus advogados para apresentar no 

prazo legal dados bancários para pagamento Alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 25367 Nr: 648-18.2015.811.0019

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ilda Ribeiro de Matos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Sergio Rossi - 

OAB:10.089-A/MT, Paula Alessandra Rossi  Gegl in i  - 

OAB:10.914-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a exequente na pessoa de sua advogada para que apresente no 

prazo legal os dados bancário para pagamento do Alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 26804 Nr: 1157-46.2015.811.0019

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alair Maria Santoni

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paula Alessandra Rossi Geglini 

- OAB:10.914-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renan Bastos de Sena - 

OAB:

 INTIMO a exequente na pessoa de sua advogada para apresentar no 

prazo legal os dados bancários para expedição do Alvará.

Comarca de São Félix do Araguaia

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 137355 Nr: 741-16.2017.811.0017

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Divino Teco de Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Oswaldo Augusto Benez 

dos Santos - OAB:17861-A

 Vistos. Ante as ausências registradas, Redesigno a presente oralidade 

para o dia 31 de janeiro de 2019, às 14h15min. (Horário Oficial do Estado 

de Mato Grosso), devendo o Sr. Gestor realizar as intimações que se 

fizerem necessárias, com a devida antecedência para o ato. Cumpra-se, 

realizando e expedindo o necessário. Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 36597 Nr: 515-50.2013.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ilário Soares dos Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Henrique Lopes - 

OAB:16171-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ciente do Acórdão de fls. 105/110.

Considerando que fora determinado o retorno dos autos para 

prosseguimento da instrução processual, passo ao saneamento do feito.

Trata-se de ação previdenciária para a concessão do benefício de 

Aposentadoria por Invalidez Rural.

A Autarquia requerida sustenta que a parte autora não comprovou os 

requisitos legais para concessão do benefício.

 Em contínuo, a parte autora apresentou impugnação à contestação 

reiterando os pedidos formulados na inicial.

Pois bem. O processo está em ordem, sem vícios ou irregularidades 

pendentes de saneamento, presentes estando os pressupostos 

processuais de existência e de validade da relação constituída, bem como 

as correlatas condições da ação.

Não havendo preliminares ou questões prejudiciais de mérito, Reputo 

Saneado o feito, nos termos do artigo 357 do Código de Processo Civil.

 Fixo como ponto controvertido a comprovação do preenchimento dos 

requisitos legais para a concessão do benefício previdenciário de 

Aposentadoria por Invalidez Rural, quais sejam, a qualidade de segurado 

especial, o período de carência e a incapacidade total ou parcial para o 

labor.

 Considerando que houve o requerimento de produção de prova oral na 

inicial e contestação, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o 

dia 28/03/2019 as 15:40 hrs (MT).

 Intime-se o causídico da parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresente o rol de testemunhas que pretende ouvir na audiência.

 Deve ainda ser advertido para que proceda em conformidade com o artigo 

455, parágrafos 1.º a 3.º do Código de Processo Civil, cabendo-lhe 

informar ou intimar as testemunhas por ele arroladas do dia, da hora e do 

local da audiência designada.

 No mais, considerando que a prova pericial é essencial ao presente feito, 

NOMEIO o médico perito Dr. Raony Almeida Barroso (CRM 9626/MT), 

atuante no município de Alto Boa Vista/MT, para realizar a perícia médica, 

que para o desempenho de sua função poderá se utilizar de todos os 

meios necessários e instruir o laudo com exames e quaisquer peças que 

entender pertinentes.

 Tratando-se de parte beneficiária da assistência judiciária gratuita e 

âmbito de jurisdição delegada para a Justiça Estadual (art. 109, §3.º, CF), 

os honorários correrão por conta da Justiça Federal, nos termos da 

Resolução n.º 305/2014 – CJF.

 Considerando os limites mínimo e máximo estabelecidos na Resolução n.º 

305/2014 – CJF e sendo permitido ultrapassar em até três vezes o valor 

da Tabela IV, nos termos do parágrafo único do artigo 28, arbitro os 

honorários periciais em R$ 500,00 (quinhentos reais), atendendo ao grau 

de especialização do médico perito, à complexidade do exame, o zelo 

profissional e o lugar de sua realização.

 O prazo para conclusão dos trabalhos e apresentação de laudo 

circunstanciado será de 45 (quarenta e cinco dias) dias, cujo inicio ficará 

por conta das providencias ora mencionadas, ocorrendo de imediato após 

efetiva-las ou vencidos os prazos consignados.

O perito deve ser advertido para responder com clareza e objetividade os 

quesitos formulados e no prazo assinalado, podendo pedir prorrogação 

desse lapso, se for essencialmente necessário, justificando por escrito 

essa situação, para apreciação judicial.

O Perito deverá informar a este Juízo e as Partes, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias, a data e o local de realização da perícia (art. 

474, do NCPC).

Intime-se o perito para desempenhar o encargo, com as advertências 

legais dos artigos 157 e 158 do Código de Processo Civil, inclusive acerca 

do disposto no artigo 24 da Resolução 305/2014 – CJF.

 Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem 

quesitos, salvo se já o tiverem feito por ocasião da petição inicial e 

contestação.

Com a juntada do laudo nos autos, intimem-se as partes para se 

pronunciarem no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 477, 

§1.º, do CPC.

Decorrido o prazo para as partes sem pedido de complementação ou 

esclarecimento do laudo, solicite-se o pagamento dos honorários periciais 

junto ao Sistema Eletrônico de Assistência Judiciária Gratuita da Jurisdição 

Federal- AJG/JF.

 Intime-se a Autarquia requerida.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 144140 Nr: 1404-28.2018.811.0017

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Luiz Gonzaga Alcântara de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Eurides Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luis de Jesus Laurindo 

- OAB:18483/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Genilson Brayner - 

OAB:OAB/MT 19179-A

 Certifico e dou fé que, conforme termo de fls. Retro, foi reagendada a 

oralidade para o dia 02 de abril de 2019, às 16h (MT), saindo a parte 

autora devidamente intimada. Assim, que seja a parte requerida e seu 

respectivo advogado intimados a comparecer neste dia e horário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 145185 Nr: 1985-43.2018.811.0017

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Construtora Gastril

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Auto Posto Califórina América LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Luis Mendanha - 

OAB:OAB/GO 35.238

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Ante a certidão de fls. 17, intime-se a parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, recolha as taxas e custas processuais, no prazo 

mencionado, sob pena de devolução da missiva independentemente de 

cumprimento, nos termos da GNGC.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 144328 Nr: 1555-91.2018.811.0017

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Danilo Rodrigues Aguiar Belém

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Idelbrando Pereira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Washington Renato Rodrigues 

Aguiar Belem - OAB:23558/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em que pese a manifestação de fls. 35, as custas processuais recolhidas 

dizem respeito à diligência do Oficial de Justiça para o cumprimento do 

mandado, e não da complementação das custas.

Dessa forma, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 
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efetuar o recolhimento das custas iniciais complementares, sob pena de 

extinção.

Após, tornem-me os autos conclusos para análise.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 18693 Nr: 1765-60.2009.811.0017

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Ferreira de Sousa, Dionor Celestino 

dos Santos, Alexandre Humberto Ribas, Carlos Alberto Reindel, Josias 

Pinto de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ademar Ribas - 

OAB:2793-MT, Afonso Sueki Miyamoto - OAB:

 DIANTE DO EXPOSTO, nos termos do art. 61 do CPP e, por tudo o mais 

que dos autos consta, RECONHEÇO A PRESCRIÇÃO PUNITIVA ESTATAL E 

A ANTECIPADA nos presentes autos em relação aos denunciados 

MANOEL FERREIRA DE SOUZA; DIONOR SELESTINO DOS SANTOS; 

JOSIAS PINTO DE OLIVEIRA; ALEXANDRE HUMBERTO RIBAS e CARLOS 

ALBERTO REINDEL, decretando a extinção da punibilidade destes, com 

qualificação encartada, o que faço com base no art. 107, inciso IV, do 

Código Penal. Cumpra-se com URGÊNCIA, haja vista processo da META 

2.Intimem-se.Cientifique-se o Ministério Público.Após, certificado o trânsito 

em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 20798 Nr: 1701-16.2010.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Marinho Gomes da Silva, Jandira Sabino da 

Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tânia Maria Daniel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Genilson Brayner - 

OAB:OAB/MT 19179-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados na 

inicial, declarando a nulidade dos títulos de crédito impugnados, 

determinando, por conseguinte, o cancelamento definitivo de seus 

protestos, e condeno a requerida ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais) a título de danos morais, acrescido de correção monetária 

pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% 

ao mês, a contar do protesto indevido – 26/07/2010 (Súmula 54 do STJ), 

extinguindo o feito com exame do mérito, nos termos do artigo 487, I, do 

CPC. Confirmo a liminar dantes deferida e, consequentemente, determino a 

exclusão ou abstenção, de forma definitiva, da inscrição do nome do 

falecido autor (Sr. Marinho Gomes da Silva) nos cadastros de 

inadimplentes, em relação à dívida em questão. Condeno, ainda, a 

requerida ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, em 

estrita observância ao disposto no artigo 85, §2.º, do CPC, e ao enunciado 

da Súmula 326 do STJ. Transitada em julgado, certifique-se, oficie-se o 

Cartório para as providências de praxe e arquive-se ao final, após serem 

tomadas as cautelas de estilo. P. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 145471 Nr: 2181-13.2018.811.0017

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperatica de Crédito Livre Admissão Brasileira LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciana Nascuitti Curado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODNEI VIEIRA LASMAR - 

OAB:19114

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, e em atenção ao provimento n° 

56/2007-CGJ, IMPULSIONO o feito ao setor de matéria de imprensa com a 

finalidade de intimar a parte autora para que providencie o recolhimento da 

diligência do Oficial de Justiça, devendo a respectiva guia de pagamento 

ser extraída do sítio do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissaowww.tjmt.jus.br), e 

juntada aos autos com respectivo comprovante de pagamento, no prazo 

de 05 (cinco) dias, a fim de que se efetive o cumprimento do Mandado.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 135549 Nr: 1870-90.2016.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandre de Souza, Igor Batista da Silva, 

Lourival Abreu do Nascimento Neto, Júnior César Marques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Acácio Alves Souza - 

OAB:14724/MT, Daniela Caetano de Brito - OAB:9880, Defensoria 

Pública de Mato Grosso - OAB:

 Nos termos do artigo 234 e parágrafos do Código de Processo Civil/2015, 

e em atenção ao Capítulo II, seção 10 da CNCG/MT, IMPULSIONO o feito 

com o fim de intimar a D. Advogada LUCENY RODRIGUES SEVERINO DE 

LIMA, OAB/MT 13.988, a restituir os autos em cartório, no prazo máximo 

de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à vista fora de cartório, multa 

correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação à seção da 

Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição 

de multa.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 132568 Nr: 2264-34.2015.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Massionilio Pereira da Silva Júnior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo para resposta.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 45603 Nr: 1801-92.2015.811.0017

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ecivaldo Machado Cavalcante

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:OAB/MT 16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ECIVALDO MACHADO CAVALCANTE, 

Cpf: 47450819104, Rg: 712369, natural de Acorizal-MT, casado(a), 

pecuátista. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, 

HOMOLOGO a desistência desta demanda e JULGO EXTINTO o presente 

feito, sem julgamento do mérito, com fundamento no §5°, inciso VIII, do 

artigo 485 do Novo Código de Processo Civil. Condeno as partes ao 

pagamento de custas processuais, caso existente, sem condenação em 

honorários advocatícios. Em havendo requerimento defiro o 

desentranhamento das peças que instruíram a inicial.Após o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas de estilo.P. R. I. Cumpra-se.São Félix do 

Araguaia - MT, 30/01/2018.Janaína Cristina de AlmeidaJuíza Substituta

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Magali Maria Spada 

Furlan, digitei.

São Félix do Araguaia, 03 de outubro de 2018

Flávio Sousa Nogueira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 137614 Nr: 951-67.2017.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberto Ferreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denise de Olivera - 

OAB:21304/O

 Nos termos do artigo 234 e parágrafos do Código de Processo Civil/2015, 

e em atenção ao Capítulo II, seção 10 da CNCG/MT, IMPULSIONO o feito 

com o fim de intimar o D. Advogado DANILO SCHEMBEK SOUSA , OAB/MT 

19.907/O a restituir os autos em cartório, no prazo máximo de 03 (três) 

dias, sob pena de perder o direito à vista fora de cartório, multa 

correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação à seção da 

Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição 

de multa.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 146205 Nr: 2646-22.2018.811.0017

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Thana Deyse Silva Carmo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jackson da Silva Carmo, Káthia da Silva Carmo 

Morais, Ubiratan Silva Carmo, De Cujus Antônio Ferreira do Carmo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jarbas Costa Batista - OAB:MT 

24731/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jarbas Costa Batista - 

OAB:MT 24731/O

 Nos termos do artigo 234 e parágrafos do Código de Processo Civil/2015, 

e em atenção ao Capítulo II, seção 10 da CNCG/MT, IMPULSIONO o feito 

com o fim de intimar o D. Advogado JARBAS COSTA BATISTA, OAB/MT 

24.731/O a restituir os autos em cartório, no prazo máximo de 03 (três) 

dias, sob pena de perder o direito à vista fora de cartório, multa 

correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação à seção da 

Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição 

de multa; registro, por fim, que há ato urgente a ser cumprido nos 

referidos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 134681 Nr: 1271-54.2016.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Célia Dantas Chianca Forte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel da Rocha Costa - 

OAB:19975/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atenção às normas da CNGC/MT, IMPULSIONO o feito com o fim de 

INTIMAR a parte Autora para manifestar-se sobre a manifestação do 

Requerido de fls. 52-67, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 32019 Nr: 641-71.2011.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Francisco de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adevaldo de Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Genilson Brayner - 

OAB:OAB/MT 19179-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Assis Brasil Boranga 

Escobar - OAB:9357-B

 Vistos. Considerando que a parte autora não é assistida pela Defensoria 

Pública, Revogo a decisão de fls. 117. Dessa forma, nomeio a Defensoria 

Pública para patrocinar o interesse do Requerido. Defiro a oitiva da 

testemunha Marcio Castilho de Moraes arrolada a destempo, eis que não 

houve a intimação do advogado nomeado para patrocinar a sua defesa, 

quanto a decisão que determinou a apresentação do rol de testemunhas 

no prazo de 10 dias. Rejeito a contradita, eis que o Município de Alto Boa 

Vista não faz parte do polo passivo da presente demanda, assim como a 

testemunha do requerido não tem mais qualquer relação funcional com a 

Prefeitura. Ademais, não conseguiu o advogado da parte autora 

demonstrar qual o interesse ou proveito teria a referida testemunha com o 

resultado do presente feito. No mais, dou por encerrada a fase instrutória, 

abrindo-se vistas às partes para apresentação de suas alegações finais 

sucessivamente, iniciando-se pela parte autora e, na sequencia, pela 

requerida, pelo prazo legal. Em seguida, tornem-me os autos conclusos 

para prolação da sentença. Saem os presentes pessoalmente intimados. 

Às providências.

Comarca de Querência

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 52380 Nr: 3793-25.2017.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRTO JOSÉ MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DIANTE DO EXPOSTO, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, resolvendo-se o 

mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

condenando a autora ao pagamento de honorários advocatícios que fixo 

em 10% sobre o valor da causa, ficando suspensa a execução das 

verbas sucumbenciais diante dos benefícios da gratuidade 

processual.Transitado em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas 

de praxe.P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 52379 Nr: 3792-40.2017.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUALICE PEREIRA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DIANTE DO EXPOSTO, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, resolvendo-se o 

mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

condenando a autora ao pagamento de honorários advocatícios que fixo 

em 10% sobre o valor da causa, ficando suspensa a execução das 

verbas sucumbenciais diante dos benefícios da gratuidade 

processual.Transitado em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas 

de praxe.P.R.I.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 18819 Nr: 616-63.2011.811.0080

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Abilio Ferreira de Almeida, FRANCISCO 

CARLOS FERREIRA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGUEDA DOROTEIA DOMANSKI 

JACOB - OAB:8.158-B, GILBERTO JACOB - OAB:11414/B, SERGIO 

HENRIQUE STANISZEWSKI - OAB:12972/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carolina Pereira Tomé 

Wichoski - OAB:65.216/PR, Louise Rainer Pereira Gionédis - 

OAB:8.123/PR, Marilson Mendes Ribeiro - OAB:16.108/MT, Paula 

Rodrigues da Silva - OAB:13605-A/MT

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103873/12/2018 Página 908 de 948



 Vistos.

Alvará assinado. Arquivar. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 13120 Nr: 210-81.2007.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro Soares Anhaya

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante a satisfação da obrigação, JULGO EXTINTO o feito, com fundamento 

no art. 924, inc. II, do Código de Processo Civil. Não há custas ou 

honorários advocatícios.

Arquivem-se com as baixas necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 13771 Nr: 908-87.2007.811.0080

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bunge Fertilizantes S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANILDO GRIEGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO SCHNEIDER - 

OAB:5238/MT, OSMAR SCHNEIDER - OAB:2.152 -B MT, PAULO 

FERNANDO SCHNEIDER - OAB:8117/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO DA CUNHA 

MARINHO - OAB:12501-A/MT

 Vistos.

Para apreciação do pedido de penhora, deverá a parte exequente 

providenciar a juntada da certidão da matrícula atualizada do imóvel, com 

prazo não superior a 30 dias.

Na mesma oportunidade, se o caso, deverá qualificar eventual cônjuge, 

credor hipotecário, e coproprietários, trazen¬do o endereço e 

comprovação do recolhimento das despesas para intimação.

Em caso de inércia por prazo superior a 30 dias, independentemente de 

nova conclusão, arquivem-se os autos.

Int.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 33663 Nr: 866-91.2014.811.0080

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS CÉSAR BASTO DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Vicente Gonçalves de 

Souza - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CARLOS CÉSAR BASTO DE SOUSA, 

Cpf: 76205827115, Rg: 12126969, Filiação: Edson Joaquim de Sousa e 

Maria Bastos de Sousa, data de nascimento: 05/01/1977, brasileiro(a), 

natural de Barra do Garças-MT, convivente, investigador de polícia civil, 

Telefone 3529-1341. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para o fim de 

CONDENAR o requerido CARLOS CÉSAR BASTOS DE SOUSA pela prática 

do ato de improbidade administrativa previsto no artigo 10, inciso XI, da Lei 

8.429/92, aplicando-lhe, em consequência, as seguintes sanções 

previstas no artigo 12, inciso I, da Lei 8.429/92: (a) ao pagamento de R$ 

4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais), a título de ressarcimento do dano, 

com a devida atualização monetária, bem como juros de mora de 1% (um 

por cento) ao mês, estes a contar do trânsito em julgado; (b) a suspensão 

dos direitos políticos por 08 (oito) anos; (c) ao pagamento de multa civil no 

importe de duas vezes o valor do acréscimo patrimonial, com a devida 

atualização monetária e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, 

desde a citação; e (d) proibição de contratar com o Poder Público ou 

receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou 

indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja 

sócio majoritário, pelo prazo de dez anos.O valor da multa civil reverterá 

aos cofres públicos do Estado de Mato Grosso.Ciência ao Ministério 

Público e ao Estado de Mato Grosso.Custas na forma da Lei.Sem 

condenação em honorários advocatícios, tendo em vista que a ação foi 

promovida pelo Ministério Público Estadual.Com o trânsito em julgado, 

inclua-se o nome do réu condenado, no Cadastro Nacional de Condenados 

por Improbidade Administrativa (Resolução CNJ nº 44/2007) e oficie-se à 

Justiça Eleitoral.P.R.I.C.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Rosiane da Mata 

Pereira, digitei.

Querência, 29 de novembro de 2018

Roger Maurício Campos dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 19067 Nr: 863-44.2011.811.0080

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIO GUERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA 

CANARANA LTDA - COOPERCANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGUEDA DOROTEIA DOMANSKI 

JACOB - OAB:8.158-B, Wilmar Jacob - OAB:15.810-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 056/07/CGJ, impulsiono estes autos para 

intimar a parte Autora, via DJE, para que se manifeste nos autos sobre a 

nota de devolução do Cartório do 1º Ofício de ref. 2.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32874 Nr: 173-10.2014.811.0080

 AÇÃO: Adoção c/c Destituição do Poder Familiar->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, DVG, FRdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ALVES DO 

NASCIMENTO - OAB:19240/O

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): DEUSIMARIA FERREIRA DA SILVA, Cpf: 

88615618100, Rg: 3881544, Filiação: Maria Felizarda da Silva, data de 

nascimento: 01/07/1977, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos para:1) 

DESTITUIR DEUZIMARIA FERREIRA DA SILVA do poder familiar que detém 

em relação ao adotando MATEUS GEISS;2) CONCEDER A ADOÇÃO de 

MATEUS GEISS aos requerente DARLAN WILSON GEISS e FLÁVIA 

RODRIGUES DA SILVA, com fundamento nos artigos 6º, 43 e 166, todos 

da Lei 8.069/90;Expeçam-se os mandados para cancelamento relativo à 

eventual certidão de nascimento registrada em nome de MATEUS GEIS, e 

EXPEÇAM-SE para novo assento inscrevendo-se esta sentença no 

Cartório de Registro Civil competente, registrando-se MATEUS GEISS como 

filho de DARLAN WILSON GEISS e FLÁVIA RODRIGUES DA SILVA, e 

respectivos avós paternos e maternos.Consigne-se em ambos os 

mandados a proibição de salvo autorização expressa desse Juízo, de se 

fornecer a quem quer que seja, informações ou certidões desses 

mandados bem assim de suas origens.Intimem-se, adotantes e adotado, 
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pessoalmente, do teor desta sentença, conforme endereço atualizado 

fornecido (REF: 39).Com o trânsito em julgado, expeçam-se mandados de 

inscrição, bem como, de cancelamento do registro.P.R.I.C.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Rosiane da Mata 

Pereira, digitei.

Querência, 29 de novembro de 2018

Roger Maurício Campos dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 15269 Nr: 1236-80.2008.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURA JOSÉ COSTA FARIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termosdo Provimento 056/2007/CGJ,impulsiono o presente feito para 

intimar o procurador da parte autora, via DJE, para que traga informações 

acerca do Agravo interposto.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32861 Nr: 162-78.2014.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Artur Wolf

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOTTA LOGISTICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernanda Pavesi Granja - 

OAB:17.906, KELLY CRISTINA ROSA MACHADO - OAB:13449

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tiago Fonseca Borges - 

OAB:6.204/TO, Vinicius Expedito Array - OAB:4.956 A/TO

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº.31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte requerida, para que efetue, no prazo de 

5(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

789,36 (setecentos e oitenta e nove reais e trinta e seis centavos), 

conforme determinado r. Sentença de fls.223/224v. Fica cientificado de 

que poderá acessar o site: www.tjmt.jus.br - “Emissão de Guias On Line” 

- Primeira Instância Distribuição/Mediação e preencher todos os campos, o 

Sistema vai gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, 

deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo do Fórum desta Comarca 

de Querência aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento. 

"Fica a parte ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

processuais e/ou taxas judiciárias implicará na restrição do nome e CPF do 

devedor junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no 

artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32860 Nr: 161-93.2014.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGES WOJAHN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOTTA LOGISTICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernanda Pavesi Granja - 

OAB:17.906, KELLY CRISTINA ROSA MACHADO - OAB:13449

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vinicius Expedito Array - 

OAB:4.956 A/TO

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº.31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte requerida, para que efetue, no prazo de 

5(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

789,36 (setecentos e oitenta e nove reais e trinta e seis centavos), 

conforme determinado r. Sentença de fls.188/191. Fica cientificado de que 

poderá acessar o site: www.tjmt.jus.br - “Emissão de Guias On Line” - 

Primeira Instância Distribuição/Mediação e preencher todos os campos, o 

Sistema vai gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, 

deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo do Fórum desta Comarca 

de Querência aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento. 

"Fica a parte ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

processuais e/ou taxas judiciárias implicará na restrição do nome e CPF do 

devedor junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no 

artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 48410 Nr: 1729-42.2017.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSITA MARIA HAHN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA BRAGA SILVEIRA 

SEGURA PEREIRA - OAB:10965/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, JULGO PROCEDENTE o pedido para condenar a 

autarquia ré a pagar a autora o benefício de pensão por morte, no valor 

previsto no art. 75, da Lei nº 8.213/91, a partir da Data de Entrada do 

Requerimento administrativo (DER), com incidência de correção monetária, 

desde seus respectivos vencimentos, além de juros de mora calculados 

nos termos da Lei 11.960/09, estes, a partir da citação, e o ABONO 

ANUAL de que trata o artigo 40 da Lei 8.213/91, na forma do artigo 1-F da 

Lei 9.494/97, com a redação da Lei 11.960/09 (STJ – REsp. 1.726.516/PB, 

jul. 27/03/2018).Honorários advocatícios pelo requerido no valor de 10% 

(dez por cento) sobre o valor das prestações vencidas, nos termos da 

Súmula nº 111 do Superior Tribunal de Justiça, não incidindo, portanto, 

sobre as parcelas vincendas, que serão pagas administrativamente, com 

a implantação do benefício no sistema geral de Previdência Social.Isento 

de custas e despesas processuais, nos termos do artigo 8°, §1°, da Lei nº 

8.620/93.Os valores atrasados deverão ser corrigidos monetariamente e 

acrescidos de juros de mora, de acordo com os índices previstos no art. 

1º-F da Lei 9494/97, a partir de cada vencimento. Por não exceder a 

condenação o valor de 1.000 (um mil) salários mínimos, deixo de 

determinar a remessa à instância superior, nos termos do artigo 496, § 3.º, 

inciso I, do NCPC/2015. P.R.I.C.

Comarca de Ribeirão Cascalheira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 36345 Nr: 118-28.2015.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: E. Pereira Rosa e Cia Ltda. ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Engebras Engenharia Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODINIR BRAZ GONÇALVES 

JUNIOR - OAB:34608

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para abrir vistas dos autos a parte Exequente, 

para manifestação no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 45413 Nr: 215-57.2017.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO PINTO DE MELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Laís Daiane Magalhães Peres - 

OAB:MT 15.835, RICARDO DE SOUZA MOURA - OAB:17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para abrir vistas dos autos ao representante 
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da parte Exequente para manifestação acerca da impugnação 

apresentada pelo INSS, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 38301 Nr: 1021-63.2015.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Deusimar Bezerra Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS FERREIRA - 

OAB:100709 , Moises Ferreira Junior - OAB:OAB-GO 46.338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para abrir vistas dos autos ao representante 

da parte requerida para apresentação de contrarrazões no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61020 Nr: 3710-75.2018.811.0079

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENI MOURA DO NASCIMENTO, DIOGO PEREIRA 

CAPOCCI, SILVIO MARIA DANTAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE 

BOM JESUS DO ARAGUAIA/MT, Vanderlei Temireté Xavante

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO DE ALMEIDA COSTA 

- OAB:OAB/ 16.921/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito intimar a parte impetrante para que providencie 

o deposito de diligência do Sr. Oficial de Justiça, mediante Guia a ser 

retirada no site do Tribunal de Justiça, no link Guias online, no endereço 

eletrônico: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 58693 Nr: 2564-96.2018.811.0079

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SBC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WBMC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUGUINEY BATISTA CUNHA - 

OAB:15890 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KLEITON ERIKSEN FERREIRA - 

OAB:19517/A

 Impulsiono o feito para intimar o patrono da ré da desigançaõ de audiencia 

de conciliação para o dia 12/12/2018, às 13h15m MT

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33298 Nr: 108-18.2014.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elionor Macedo de Morais

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KEZIA ALVES DE PAULA BRAGA 

- OAB:10.075/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucy Rosa da Silva - 

OAB:Procuradora

 Em cumprimento à determinação judicial anterior (fls. 103), impulsiono o 

feito para intimar a patrona da Requerente, para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, manifeste-se sobre a petição do Requerido (fls. 103/vº), bem como 

para que, querendo, dê início ao cumprimento da sentença.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000115-51.2018.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

DIONATAN RODRIGUES MORINIGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Impulsiono o feito para intimar o patrono da parte autora da designação de 

audiência de conciliação para o dia 31/01/2019, às 13h00m (MT).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000114-66.2018.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE PAES DE CAMARGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SS COMERCIO DE COSMETICOS E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA 

(REQUERIDO)

 

Impulsiono o feito para intimar o patrono da parte autora da designação de 

audiência de conciliação para o dia 31/01/2019, às 13h15m (MT).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000113-81.2018.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE PAES DE CAMARGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Impulsiono o feito para intimar o patrono da parte autora da designação de 

audiência de conciliação para o dia 31/01/2019, às 13h30m (MT).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000064-40.2018.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

M 2 COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORDANIA BARCELO DA SILVA OAB - MT0019722A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J R DE MATOS - ME (REQUERIDO)

 

Impulsiono o feito para intimar o patrono da parte autora da designação de 

audiência de conciliação para o dia 31/01/2019, às 13h45m (MT).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000070-47.2018.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

ALYSSON CAMARGO DA SILVA CANDIDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono o feito para intimar o patrono da parte autora da designação de 

audiência de conciliação para o dia 31/01/2019, às 14h00m (MT).

Comarca de Rio Branco

Vara Única

Expediente
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 44956 Nr: 1373-34.2017.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Nunes de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amós Medeiros dos Santos 

- OAB:MT - 21378-O

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, abro vista ao advogado do 

acusado para apresentar memoriais finais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32654 Nr: 1115-63.2013.811.0052

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sidney Gomes dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Barroso Viaro - 

OAB:MT - 13290-A

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar o patrono do réu para manifestar-se no prazo legal, 

acerca da certidão de folhas 147.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34154 Nr: 961-11.2014.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edinalva do Amaral Delmondes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte requerente para impugnar a contestação, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 43675 Nr: 670-06.2017.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Mario Silva de Souza, Luiz Henrique 

Ferreira Xavier, Rodrigo Toló de Paula, Guilhermo Henrique Souza Viana, 

Pedro Henrique Ramos Carrijo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amós Medeiros dos Santos 

- OAB:MT - 21378-O, Anibal Felicio Garcia Neto - OAB:11.443 MT, 

Fábio de Sá Pereira - OAB:5286, Marcelo Barroso Viaro - OAB:MT - 

13290-A, MARCELO FELICIO GARCIA - OAB:7297, ROBSON DOS REIS 

SILVA - OAB:OAB/MT 19.991/O

 Processo nº. 670-06.2017.811.0052 – Código: 43675

Vistos etc.,

Em juízo de admissibilidade RECEBO OS RECURSOS DE APELAÇÃO 

interpostos pela defesa (ref. 343, 367 e 368), em seus efeitos legais (art. 

597 do CPP), uma vez que tempestivos.

Dê-se VISTA aos apelantes, para que, no prazo de 8 (oito) dias, 

apresentem as devidas razões aos recursos interpostos, conforme 

literalidade do art. 600 do CPP.

Após, dê-se VISTA ao Ministério Público, para que no mesmo prazo, 

apresente suas contrarrazões.

De tudo cumprido e certificado, providencie a REMESSA dos autos ao E. 

Tribunal de Justiça deste Estado, para o devido processamento/julgamento 

dos recursos interpostos – art. 601 do CPP, com as nossas homenagens.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 36232 Nr: 490-58.2015.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MFdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amós Medeiros dos Santos 

- OAB:MT - 21378-O

 Processo nº 490-58.2015.811.0052 – Código 36232 Campanha Semana 

da Justiça pela Paz em CasaVistos etc., É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E 

DECIDO.De proêmio, ressalto que extingue-se a punibilidade pela morte do 

agente (indiciado, réu, sentenciado ou executado), em decorrência do 

princípio mors omni solvit (a morte tudo apaga) e do princípio constitucional 

da personalidade da pena, segundo o qual nenhuma sanção criminal 

passará da pessoa do delinquente (art. 5º, XLV, CF). Compulsando e 

analisando os documentos juntados aos autos (ref. 191), verifico que 

assiste razão ao Nobre representante do Ministério Público, posto que o 

artigo 107, inciso I, do Código Penal prescreve: “Extingue-se a punibilidade 

pela morte do agente”.Impende destacar que a prova da existência da 

morte é a certidão original do assento de óbito, e só a vista dela pode o 

juiz declara extinta a punibilidade, conforme preceitua o artigo 62 do 

Código de Processo Penal, vejamos: “No caso de morte do acusado, o juiz 

somente à vista da certidão de óbito, e depois de ouvido o Ministério 

Público, declarará extinta a punibilidade”.No caso sub judice, verifica-se 

que o acusado MAURÍCIO FRANCISCO DE OLIVEIRA faleceu no dia 22 de 

julho de 2018, conforme Certidão de Óbito juntada aos autos ref. 

191.Assim, preenchidos os requisitos objetivos, a extinção da punibilidade 

da punibilidade é medida que se impõe.Posto isso, declaro, por sentença, 

EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado MAURÍCIO FRANCISCO DE 

OLIVEIRA, em razão de sua morte, com fundamento no art. 107, inciso I, 

do Código Penal.Sem custas e despesas processuais.Preclusas as vias 

recursais, ARQUIVE-SE, mediante as cautelas de estilo.CIÊNCIA ao 

Ministério Público.Publique-se. Registre-se. Intime-se. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 50282 Nr: 399-60.2018.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Raquel Kuster de Freitas, Ronigleison de 

Morais Magalhães, Adriano Carlos Machado, Tais Cristina da Rocha Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A, Amós Medeiros dos Santos - OAB:MT - 21378-O, 

ANDRE DA CONCEIÇÃO PAIVA - OAB:22398, César Luiz Branicio da 

Silva - OAB:MT - 21373-O

 Processo nº. 399-60.2018.811.0052 – Código: 50282

Vistos etc.,

Em detida análise, DEFIRO o pleito defensivo de ref. 112, razão pela qual 

REVOGO a medida cautelar de uso da tornozeleira eletrônica, 

anteriormente determinada à ref. 12 (translado de documentos, itens “a”, 

“c”, “d” e “e”).

Ademais, MANTENHO todas as outras medidas impostas, de modo que a 

ré RAQUEL KUSTER deverá continuar obedecendo os itens “b”, “f”, “g”, “i”, 

“h”, “j” e “k”, conforme segue:

“b. Recolher-se em sua residência, cujo endereço será indicado, de 

segunda feira até sábado das 20h até às 5h e nos domingos e feriados 

durante todo o período ininterruptamente, excepcionados nas 

quintas-feiras e nos domingos, dias em que o reeducando irá presrar culto 

religioso, devendo se recolher às 21 h30min.

f. Apresentar-se mensalmente, até o dia 10 de cada mês, em juízo para

informar e justificar suas atividades;

g. Não sair do perímetro delimitado em que possa circular ou se ausentar 

da comarca sem autorização judicial;

 h. Não frequentar casas de prostituição, bares, boates, casas de jogos 

ou congeneres;

i. Não fazer uso de bebida alcoólica ou drogas ilícitas e substancias 

entorpecentes;

j. Não possuir ou portar qualquer tipo de arma;
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k. Abster-se da prática de crime/delito ou contravenção penal”.

INTIME-SE a ré pessoalmente, dando ciência das novas condições e para 

que compareça na Cadeia Publica de Rio Branco/MT, no PRAZO DE 10 

(DEZ) DIAS para a retirada do aparelho.

OFICIE-SE à Diretoria da Cadeia Pública de Rio Branco/MT, instruindo o 

ofício com cópia desta decisão, para ciência.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à defesa.

 Após, CONCLUSOS para prolatação de sentença.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 31250 Nr: 1112-45.2012.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ilda Raimunda da Conceição

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 31250

Vistos etc.,

Considerando o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Federal da 1ª 

Região, bem como o trânsito em julgado do acórdão, INTIME-SE a parte 

AUTORA para, querendo, ingressar com cumprimento de sentença, NO 

PRAZO IMPRETERÍVEL DE 30 (TRINTA) DIAS.

Havendo manifestação, façam-me CONCLUSOS.

Transcorrido o prazo “in albis”, ao arquivo com as baixas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 9350 Nr: 227-70.2008.811.0052

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Altair Liberato

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Abdilatif Mahamed Tufaile - 

OAB:34359/SP, Júlio Cezar Massam Nichols - OAB:MT - 11270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (código 9350)

Vistos etc.,

Considerando que a parte executada satisfez a obrigação, JULGO 

EXTINTA A EXECUÇÃO OU CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, com 

fundamento no art. 924, II, do Código de Processo Civil.

 Com fundamento no art. 914 e 915 da CNGC, dou como transitada em 

julgado a sentença nesta data, desnecessária a intimação das partes.

EXPEÇA-SE ALVARÁ para levantamento dos valores, SE NECESSÁRIO.

Após, ao arquivo, com as baixas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 30633 Nr: 483-71.2012.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edith Pereira Coelho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 30633

Vistos etc.,

Considerando o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Federal da 1ª 

Região, bem como o trânsito em julgado do acórdão, INTIME-SE a parte 

AUTORA para, querendo, ingressar com cumprimento de sentença, NO 

PRAZO IMPRETERÍVEL DE 30 (TRINTA) DIAS.

Havendo manifestação, façam-me CONCLUSOS.

Transcorrido o prazo “in albis”, ao arquivo com as baixas de estilo.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 33002 Nr: 29-23.2014.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 33002

Vistos etc.,

Considerando o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Federal da 1ª 

Região, bem como o trânsito em julgado do acórdão, INTIME-SE a parte 

AUTORA para, querendo, ingressar com cumprimento de sentença, NO 

PRAZO IMPRETERÍVEL DE 30 (TRINTA) DIAS.

Havendo manifestação, façam-me CONCLUSOS.

Transcorrido o prazo “in albis”, ao arquivo com as baixas de estilo.

Comarca de Rosário Oeste

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 75480 Nr: 2642-71.2017.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Egeane da Silva Lima, Manoel Antônio da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LUIZA ANTUNES GOMES - 

OAB:12588/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Inicialmente, RECEBO a inicial e sua respectiva emenda.

DEFIRO o benefício da Gratuidade de Justiça.

Promova-se vista dos autos ao MPE para manifestação.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 72232 Nr: 957-29.2017.811.0032

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MARCOS FRANCISCO FERREIRA COLADO BARRETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIA ESTADUAL DE JUSTIÇA E 

SEGURANÇA PÚBLICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON JONES AMORIM VIEIRA 

- OAB:16216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, forte em tais fundamentos de fato e de direito, INDEFIRO 

o pedido formulado e, por consectário, DECRETO o perdimento do bem 

assim caracterizado como 01 (uma) motocicleta, HONDA, modelo NX/150 

BROS ES, cor PRETA, placa NPF 3382, chassi 9C2KD0550BR559065, 

ano/modelo 2011/2011, RENAVAM Nº 00326078320, em favor da 

União.Intime-seApós o trânsito em julgado desta sentença, intime-se a 

União, por meio de sua representação no Estado de Mato Grosso, para 

requerer o que de direito.Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo.Às providências.Rosário Oeste/MT, 29 de novembro de 

2018.Ricardo Nicolino de CastroJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 69187 Nr: 2370-14.2016.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiza Josefa de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudia Regina Oliveira Santos 

Ferreira - OAB:OAB/MT 10.765
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

CITE-SE a autarquia previdenciária para, querendo, apresentar defesa no 

prazo legal.

Em seguida, oportunize-se à parte autora a apresentação de impugnação.

Em seguida, venham-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 75363 Nr: 2566-47.2017.811.0032

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELA KEMZINA SANTIN, ARMELINDA ANGELA 

SANTIN, Espólio de João Santin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antenor Mazzochi, VICENÇA SUELY LETTI 

MAZZOCHI, ANTENOR MAZZOCHI, CELSO MAGNABOSCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO DIAS FERREIRA - 

OAB:14548

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de Pedido de Reconsideração da decisão que determinou à parte 

autora o recolhimento das custas judiciais, sob o fundamento de que as 

requerentes não disporiam do valor necessário ao recolhimento das 

respectivas custas.

Pois bem. O atual ordenamento jurídico-processual admite o parcelamento 

das custas processuais, conforme deixa entrever o texto normativo do 

art. 98, § 6º do CPC. Por sua vez, a CNGC, regulamentando o tema, admite 

que, no âmbito do TJMT, as custas iniciais sejam parceladas em até 6 

(seis) vezes (art. 468, § 7º).

Com isto, a fim de viabilizar o acesso à jurisdição, CONCEDO às partes 

autoras o direito de recolher as custas processuais respectivas em até 06 

(seis) parcelas iguais e sucessivas, sendo a primeira depositada em até 

10 (dez) dias da publicação oficial desta decisão, e as demais nos dias 

correlatos dos meses subsequentes, advertindo-se que em caso a parte 

torne-se inadimplente no curso do processo, o mesmo será extinto sem 

resolução do mérito (art. 468, § 13, CNGC), sem prejuízo do dever de 

reparar os prejuízos causados à parte adversa pelos ato processuais até 

então praticados.

Com a comprovação do recolhimento da primeira parcela, venham-me os 

autos conclusos para despacho inicial e apreciação da liminar vindicada.

Intime-se.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 76752 Nr: 3414-34.2017.811.0032

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JJdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MMTS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO CÉSAR FADUL - OAB:4541

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Diante do teor da certidão retro, intime-se a parte autora para requerer o 

que entender de direito ao bom prosseguimento do feito.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 64384 Nr: 242-21.2016.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josefa Luiza da Guia, Rosana Maria da Silva, Rosimeire 

Guia dos Santos Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O Município de Rosário Oeste-MT (através de 

seu representante legal )

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CESAR LIMA DO NASCIMENTO - 

OAB:4651, César Lima do Nascimento - OAB:OAB/MT 4.651

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intimem-se as partes autoras para, querendo, impugnarem a contestaçaõ 

lançada pela parte requerida, no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 63101 Nr: 1845-66.2015.811.0032

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SROLG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos da Silva 

Barbosa - OAB:18605

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública da 

Comarca de Rosário Oeste - MT - OAB:

 Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos constam, com fundamento 

no artigo 487, inciso I, do Código Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o 

pedido inicial para fim de DECRETAR o divórcio de GILMAR LOPES GOMES 

e SONIA RODRIGUES ORMOND LOPES GOMES. Por conseguinte, JULGO 

EXTINGO O PROCESSO com resolução do mérito.DETERMINO a expedição 

de ofício ao Cartório competente para a respectiva averbação do divórcio, 

bem como a alteração do nome da requerente que voltará a usar seu 

nome de solteira SONIA RODRIGUES ORMOND.CONDENO a parte 

requerida ao pagamento de custas e honorários, estes último que arbitro 

em 10% (dez por cento) do valor da causa. De outro lado, DEFIRO o 

benefício da Justiça Gratuidade em favor da requerida.Transitada em 

julgado, após as formalidades legais e baixas necessárias, arquivem-se 

o s  a u t o s  i n d e p e n d e n t e m e n t e  d e  n o v a 

determinação.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as 

cautelas de estilo.Às providências.Rosário Oeste/MT, 29 de novembro de 

2018.Ricardo Nicolino de CastroJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 63870 Nr: 4-02.2016.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOVENINA DOMINGUES DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINNE DAYDAME PEDROSO 

RENNÓ - OAB:18896

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Inicialmente, RECEBO a petição inicial, uma vez que preenchidos os 

requsitos legais.

DEFIRO o benefício da Gratuidade de Justiça.

CITE-SE a parte requerida para comparecer à audiência de conciliação a 

ser designada conforme pauta do Conciliador.

Frustrada a tentativa de conciliação, iniciar-se-á o prazo para 

oferecimento da defesa.

Intime-se.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 50133 Nr: 2072-95.2011.811.0032

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Amilson Cláudio Neponoceno - ME, Amilson 

Claudio Neponoceno

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:OAB/MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOACIR RIBEIRO - 
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OAB:OAB/MT 3.562-B, Vania dos Santos - OAB:11332/MT

 Vistos.

Considerando o julgamento dos Embargos de Terceiro apensos, bem 

assim que a suspensão do processo executivo em decorrência de 

oposição de embargos demanda prévia garantia do juízo, o que não 

ocorreu na hipótese, determino o prosseguimento regular do feito.

Ainda, considerando que a praça para alienação judicial do bem restou 

infrutífera, intime-se a parte Exequente para que requeira o que entender 

de direito ao regular prosseguimento do feito no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às Providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000410-35.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

NEL LENES SILVA DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ANTONIO MENDES DA SILVA OAB - MT0012433A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT 

(REQUERIDO)

 

· Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Ricardo Nicolino 

de Castro, designa o dia 30 de janeiro de 2019, às 15:30 horas, para 

realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000413-87.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

RAYCE KARINE FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

· Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Ricardo Nicolino 

de Castro, designa o dia 30 de janeiro de 2019, às 16:00 horas, para 

realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000416-42.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

MARICELHA LEMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

· Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Ricardo Nicolino 

de Castro, designa o dia 30 de janeiro de 2019, às 16:30 horas, para 

realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000416-42.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

MARICELHA LEMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

· Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Ricardo Nicolino 

de Castro, designa o dia 30 de janeiro de 2019, às 16:30 horas, para 

realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000416-42.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

MARICELHA LEMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

· Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Ricardo Nicolino 

de Castro, designa o dia 30 de janeiro de 2019, às 16:30 horas, para 

realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000418-12.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON PORTO DA LUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAIMY SHELITTA PIRES OAB - MT0017565A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

· Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Ricardo Nicolino 

de Castro, designa o dia 30 de janeiro de 2019, às 17:00 horas, para 

realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000426-86.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA APARECIDA RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

· Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Ricardo Nicolino 

de Castro, designa o dia 30 de janeiro de 2019, às 17:30 horas, para 

realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000427-71.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

EDILENI NUNES DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Ricardo Nicolino 

de Castro, designa o dia 31 de janeiro de 2019, às 13:00 horas, para 

realização de audiência de conciliação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000427-71.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

EDILENI NUNES DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Ricardo Nicolino 

de Castro, designa o dia 31 de janeiro de 2019, às 13:00 horas, para 

realização de audiência de conciliação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000044-93.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

LUZINEI FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Processo: 

1000044-93.2018.8.11.0032. REQUERENTE: LUZINEI FERREIRA DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao 

que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não havendo 

vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está 

o processo para julgamento antecipado, uma vez que não há necessidade 

de produção de prova em audiência. Não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo Código 

de Processo Civil. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão parcial assiste à parte autora. 

Aliás, no caso é clara a ofensa aos direitos do consumidor que se 

encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do 

Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua 

hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, consideradas 

de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão constitucional 

contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das 

Disposições Transitórias. Com efeito, a solução do litígio não demanda 

muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que 

estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito 

e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além 

disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Novo Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

No caso, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que 

a parte autora sustenta que nunca pactuou ou utilizou os serviços da 

empresa reclamada e esta inseriu seu nome indevidamente nos cadastros 

de restrição ao crédito. Ora, a parte reclamada é responsável pela 

negativação indevida, mormente porque a ela competia o dever de cautela 

e verificar eventual fraude, mesmo que o terceiro tenha utilizado de fraude 

altamente qualificada. No mais, a parte ré não trouxe elemento de prova 

que retire a validade dos documentos juntados na inicial e não demonstrou 

por meio de qualquer documento hábil (faturas) a existência e validade do 

negócio jurídico firmado com a parte autora, visto que apenas apresentou 

telas sistêmicas insuficientes a demonstrar a relação jurídica, já que não 

indicam histórico de pagamentos anteriores. Neste sentido esta os 

julgados do nossos tribunais: RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE 

PROVA DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. 

NOME DO CONSUMIDOR INSERIDO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. TELAS SISTÊMICAS 

SUFICIENTEMENTE IMPUGNADAS. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO 

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO REJEITADA. INDENIZAÇÃO FIXADA 

NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 

RECURSO DESPROVIDO. 1. A redação do artigo 373 do Código de 

Processo Civil traz a regra de que compete ao autor provar o fato 

constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo 

do referido direito. 2. É certo que incumbe ao réu alegar, na contestação, 

toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados (Artigos 336 e 341 do CPC). 3. Alega a parte autora como 

fato constitutivo do seu direito a ilegalidade da negativação, e a parte ré 

deixou de instruir a contestação com documento hábil que autorizasse o 

reconhecimento da legitimidade da cobrança do crédito, visto que apenas 

apresentou telas sistêmicas insuficientes a demonstrar a relação jurídica, 

e que indicam número equivocado de RG do consumidor. 4. A parte 

reclamada é responsável pela negativação indevida, mormente porque a 

ela competia o dever de cautela e verificar eventual falha em seu sistema 

de cobrança. A alegação de ausência de responsabilidade não procede 

quando confrontado com a inobservância de dever de cautela. 5. Dá 

ensejo a indenização por dano moral, na modalidade "in re ipsa", a 

inclusão do nome do consumidor nos órgãos proteção ao crédito, por 

obrigação considerada indevida. 6. Conforme entendimento do Superior 

Tribunal de Justiça, a revisão do quantum indenizatório só deve ocorrer 

em casos que a condenação ser irrisória ou evidentemente exagerado, 

por se encontrar fora dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade: 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DANO 

MORAL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. PEDIDO DE REDUÇÃO DO QUANTUM 

INDENIZATÓRIO. REVISÃO QUE SE ADMITE TÃO SOMENTE NOS CASOS 

EM QUE O VALOR SE APRESENTAR IRRISÓRIO OU EXORBITANTE. 

SÚMULA 7/STJ. 1. O entendimento deste Sodalício é pacífico no sentido de 

que o valor estabelecido pelas instâncias ordinárias a título de indenização 

por danos morais pode ser revisto tão somente nas hipóteses em que a 

condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos 

padrões de razoabilidade, o que não se evidencia. Assim, uma vez que o 

quantum arbitrado a título de reparação por danos morais não se 

apresenta ínfimo ou exagerado, à luz dos critérios adotados por esta 

Corte, a sua revisão fica obstada pelo enunciado da Súmula 7/STJ. 2. 

Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 

296852 SP 2013/0013902-1, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de 

Julgamento: 18/04/2013, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 

29/05/2013). 7. Mantém-se o valor da condenação se esse foi fixado 

dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade. 8. A 

sentença, que declarou inexistente a obrigação ora questionada, no valor 

de R$ 62,37 (sessenta e dois reais e trinta e sete centavos), bem como 

condenou a Recorrente pagar o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a 

título de indenização por dano moral, não merece reparos e deve ser 

mantida por seus próprios fundamentos. (TJMT, Recurso Inominado: 

8010307-54.2015.8.11.0005, Juiz Relator: EDSON DIAS REIS, Turma 

Recursal Única, Julgado em 04/12/2017, Publicado no DJE 06/12/2017) 

(grifo nosso). Assim, não comprovado a legitimidade da cobrança, a 

declaração da inexistência do débito é medida que se impõe. Logo, 

comprovada que a inclusão da negativação foi indevida, bem como o dano 

moral puro, não há que se falar em ausência do nexo causal, que, no 

caso, é cristalino diante do fato de que o evento danoso ocorreu em 

consequência da circunstância provada consubstanciada no referido ato 

ilícito. Reputa-se assim existente a relação jurídica obrigacional entre as 

partes, restando inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. Se 

de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a 

outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o 

valor da indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, 

no que concerne a fixação do valor que corresponda a justa indenização 

pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 6.000,00 (seis mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. Ante o exposto, opino pela parcial procedência da pretensão 

contida na inicial para o fim de DECLARAR a inexistência de débito da 

parte autora com a parte ré, determinando a exclusão definitiva do nome 

da parte autora nos cadastros de inadimplentes, com relação à divida 

discutida nestes autos, e ainda, a título de danos morais, CONDENO a 

empresa ré ao pagamento da importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais), 
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corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 

1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 

161, § 1º do CTN, contados da citação. Sem custas e honorários, por 

força do art. 55, parte inicial, da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em 

julgado, INTIME-SE a parte reclamada para em 15 (quinze) dias efetuar o 

cumprimento da sentença, sob pena de incidir na multa prevista no art. 523 

do NCPC (Súmula 18 da TRU/MT). Havendo dificuldade de pagamento 

diretamente ao credor, ou resistência deste, o devedor, a fim de evitar a 

multa de 10% (dez por cento) deverá efetuar depósito perante este Juízo, 

ainda que os autos estejam na instância recursal (Enunciado 

106/FONAJE), através de guia de recolhimento da Conta Única do Poder 

Judiciário (Seção 18, itens 6.18.1 e seguintes da CNGC/MT). Decorrido o 

prazo e não comprovado o cumprimento voluntário da sentença, INTIME-SE 

a parte exequente para apresentar planilha de débito atualizada, já 

acrescida da multa de 10% (dez por cento) prevista no art. 523, nos 

termos dos arts. 509, § 2º e 798, I, b, todos do NCPC. Não sendo requerido 

o cumprimento de sentença em quinze dias, ARQUIVE-SE, na forma do 

item 5.16.22 da CNGC/MT, sem prejuízo do desarquivamento a pedido da 

parte interessada. Publicada no Sistema PJe. Preclusa a via recursal, nada 

sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações e cautelas 

legais. Submeto o presente projeto de sentença ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. ROSEMÍLIA LIMA GUEDES Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, 

para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela 

Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, 

expedindo o necessário com as cautelas de estilo. RICARDO NICOLINO DE 

CASTRO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000422-49.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA KELY DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

· Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Ricardo Nicolino 

de Castro, designa o dia 31 de janeiro de 2019, às 13:30 horas, para 

realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000111-58.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

NIAGO JOAQUIM DA COSTA MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Processo: 

1000111-58.2018.8.11.0032. REQUERENTE: NIAGO JOAQUIM DA COSTA 

MACHADO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo Código 

de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. 

Indefiro o pedido de desistência da ação, uma vez que, no evento id 

14286959 o réu ofereceu contestação e juntou documentos que 

comprovam a legitimidade da inscrição. Ciente, dos documentos 

apresentados pela reclamada nos autos, e sendo as provas 

desfavoráveis à sua pretensão, o autor, posteriormente, no evento id 

14386827 atravessou pedido de desistência da ação, portanto, é visível 

que o autor intenta apenas evitar um julgamento desfavorável com o 

pedido de desistência da ação. O entendimento dessa Julgadora é que, já 

havendo resposta do réu nos autos, cabe ao Juízo analisar o pedido com 

cautela, verificando se é caso de litigância de má-fé ou lide temerária. 

Nesse sentido, a jurisprudência atual afirma: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. 

PROCESSUAL CIVIL. HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO DE DESISTÊNCIA 

ANTES DO OFERECIMENTO DA CONTESTAÇÃO. COMPATIBILIDADE COM 

O PROCEDIMENTO ESPECIAL DOS JUIZADOS CÍVEIS ONDE PREVALECE 

OS PRINCÍPIOS DA SIMPLICIDADE, INFORMALIDADE, ECONOMIA 

PROCESSUAL E DA CELERIDADE. ENUNCIADO Nº 90 FONAJE. RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Mostra-se correta a 

sentença do julgador que, após ver frustrada a tentativa de conciliação, 

na audiência de instrução, defere pedido do autor e extingue a ação, sem 

ouvir a parte contrária, já que isto só se faria necessário se já 

apresentada resposta, o que ainda não se dera, sendo o pedido de 

desistência formulado antes do momento de exibição da resposta, o que é 

feito em sessão de instrução e julgamento, a qual sequer iniciou. 2. Ainda 

que houvesse necessidade de ser ouvida, nenhum prejuízo teve o 

recorrente com a decisão, uma vez que mesmo que fosse vencedor não 

poderia postular honorários, custas e pena por litigância de má-fé, por não 

ter direito a nenhuma destas rubricas. Ademais o pedido contraposto pode 

ser apresentado em ação autônoma. 3. Sobre o tema, outro não é o 

entendimento cristalizado no enunciado nº 90 do Fórum Nacional dos 

Juizados Especiais Cíveis - FONAJE: "A desistência do autor, mesmo sem 

anuência do réu já citado, implicará na extinção do processo sem 

julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e 

julgamento". 4. Inadmissível, assim, que o réu queira prosseguir na 

demanda, ante pedido de desistência do autor, sendo certo que tal não 

aproveita ao réu sequer no tocante a verbas sucumbenciais, que 

inexistem nos Juizados Especiais, exceto em sede de recurso inominado 

(Lei nº 9.099/95, arts. 54 e 55). 5. A extinção do processo antes do 

oferecimento da contestação, mediante homologação de pedido de 

desistência do autor, é plenamente compatível com os princípios da 

simplicidade, informalidade, economia processual e da celeridade que 

orientam os processos nos Juizados Cíveis (Lei nº 9.099/95, art. 2º), eis 

que o fim colimado em tais processos, também nos termos da lei, é a 

conciliação ou a transação sempre que possível. 6. Ademais, a 

jurisprudência entende que o rito processual aplicado aos Juizados 

Especiais é o sumaríssimo, o que descarta a aplicação subsidiária do art. 

267, § 4º, do CPC, que diz respeito ao rito ordinário. 7. Recurso conhecido 

e desprovido. Sentença confirmada pelos seus próprios fundamentos. 8. 

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais 

adicionais, se houver, e deixo de arbitrar honorários advocatícios, ante a 

ausência de contrarrazões. 9. . A súmula de julgamento servirá como 

acórdão, conforme regra do artigo 46 da Lei dos Juizados Especiais 

Estaduais Cíveis e ainda por força dos artigos 12, inciso IX, 98, parágrafo 

único e 99, do Regimento Interno das Turmas Recursais. (Acórdão 

n.882514, 20150310060405ACJ, Relator: ROBSON BARBOSA DE 

AZEVEDO, 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, 

Data de Julgamento: 21/07/2015, Publicado no DJE: 01/09/2015. Pág.: 518) 

(grifo nosso). Corroborando com esse entendimento está a Proposta de 

Nova Redação do Enunciado 90, aprovado pela maioria, na Plenária do 

Fonaje de BH: “ENUNCIADO 90 – A desistência do autor, mesmo sem a 

anuência do réu já citado, implicará na extinção do processo sem 

julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e 

julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide 

temerária.” Contrario senso, já havendo resposta do réu, o indeferimento 

do pedido de homologação da desistência da ação é medida justa, posto 

que, o pedido formulado pelo autor foi proposto após o oferecimento da 

contestação, portanto, tenho que razão não assiste à parte autora. Além 

disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Novo Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte autora sustenta que a negativação é indevida. No entanto, a 

parte ré, em contestação logrou demonstrar a legitimidade da cobrança 

por meio de elementos de prova que indicam a validade do negócio jurídico 

e a obrigação de pagar que atinge a esfera jurídica da parte autora e que, 

por sua vez, não foram impugnados. A reclamada apresentou nos autos 

as assinaturas da parte reclamante constantes nos contratos, e demais 

documentos que legitimam a cobrança, onde se verifica visivelmente a 
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semelhança nas assinaturas se comparadas à assinatura na procuração 

e documentos da parte reclamante. Destaco que não houve impugnação 

da parte autora quanto às provas trazidas pela reclamada, oportunidade 

que teria para impugnar a assinatura apresentada no contrato. Essas 

premissas forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico restou 

incontroversa, como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a 

inscrição restritiva. Assim, tenho que a hipótese é de improcedência do 

pedido. Ainda, analisando as provas trazidas pela parte autora e as 

provas trazidas pela reclamada, resta caracterizada a litigância de má fé 

da reclamante, nos termos do artigo 80, II, do Novo Código de Processo 

Civil, notadamente quando se observa a alteração clarividente da verdade 

dos fatos, sustentando-se demanda contra a Reclamada, mesmo ausente 

qualquer direito supostamente afetado. Ante o exposto, julgo 

improcedentes os pedidos da inicial, condenando a parte autora em 

litigância de má-fé, revogando a liminar concedida inicialmente e, por 

conseguinte, condeno a parte autora ao pagamento das custas do 

processo e a pagar para a reclamada o valor correspondente à multa de 

1% e honorários advocatícios no valor de 20% sobre o valor atribuído à 

causa devidamente atualizado, de acordo com o artigo 80 e 81, do NCPC 

c/c art. 55 da Lei 9.099/95, Enunciado 136 FONAJE, e o faço, com 

resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de 

Processo Civil. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos 

dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, ao 

arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no PJe. Intimem-se. 

Submeto o presente projeto de sentença ao Juiz Togado para apreciação 

e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

ROSEMÍLIA LIMA GUEDES Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. RICARDO NICOLINO DE CASTRO 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000044-30.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI OAB - MT0014519A 

(ADVOGADO(A))

FABIO JOSE DOS SANTOS OAB - MT0016263A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Processo: 

1000044-30.2017.8.11.0032. REQUERENTE: FELIPE DE ARRUDA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, uma vez que não 

há necessidade de produção de prova em audiência. Não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta pelo reclamante FELIPE DE ARRUDA em desfavor da reclamada 

BANCO BRADESCO S/A, sob o fundamento de inclusão indevida nos 

órgãos de proteção ao crédito oriunda de relação jurídica inexistente. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que não assiste razão à parte autora. Inicialmente, deve ser 

consignado que dúvidas não há que a pretensão da parte autora se trata 

de reprodução que consta em outras ações ajuizadas, Processos nº 

1 0 0 0 3 3 4 - 4 5 . 2 0 1 7 . 8 1 1 . 0 0 3 2 ;  1 0 0 0 0 5 2 - 0 7 . 2 0 1 7 . 8 1 1 . 0 0 3 2 ; 

1000044-30.2017.811.0032. Isso porque, a teor do que dispõe o art. 337, 

§§ 1º e 2º do Novo Código de Processo Civil, verifica-se a litispendência 

ou a coisa julgada, quando se reproduz ação anteriormente ajuizada, bem 

como uma ação é idêntica à outra quando tem as mesmas partes, a 

mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Verifica-se que a parte autora 

ajuizou (03) três processos idênticos com as mesmas partes, mesma 

causa de pedir e mesmo pedido: Distribuição Processo nº Patrono 

Movimento 15/02/17 1000044-30.2017.811.0032 Fábio José dos Santos 

Em andamento 23/02/17 1000052-07.2017.811.0032 Dargilan B. Cintra 

Sentenciado 27/07/17 1000334-45.2017.811.0032 Fábio José dos Santos 

Concluso para julgamento Observa-se, que tanto na 1ª (primeira) ação 

distribuída em 15/02/17 (id 4870556) como na 3ª (terceira) que foi 

distribuída em 27/07/17 (9176734) pelo mesmo patrono, o extrato da 

negativação é o mesmo, datado de 26/05/2016 às 10:21hs, comprovando 

a identidade das ações. Outro fato importante é que na 2ª (segunda) ação 

distribuída (1000052-07.2017.811.0032), o extrato da negativação é 

datado de 15/05/2016 (id 4948152), nessa, o Banco reclamado foi 

condenado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e já efetuou o depósito judicial 

do valor da condenação, em 31/07/17 (id 9314947). Importa inferir que a 

parte autora tomou ciência da sentença em 19/07/2017 às 16:49, 

conforme id 9059452, portanto, ao propor a terceira ação a parte autora já 

tinha ciência da procedência da sentença exarada nos autos 

1000052-07.2017.811.0032. Sopesando essas observações, tenho que a 

parte autora, agiu de maneira ardilosa, tentando induzir este D. Juízo a 

erro, que o caso merece ser encaminhado ao Conselho de Ética da Ordem 

dos Advogados de MT e ao Ministério Público para averiguar a possível 

pratica de lide temerária. O artigo 32, parágrafo único da Lei nº 8.906/1994 

dispõem que: “O advogado é responsável pelos atos que, no exercício 

profissional, praticar com dolo ou culpa”. “Em caso de lide temerária, o 

advogado será solidariamente responsável com seu cliente, desde que 

coligado com este para lesar a parte contrária, o que será apurado em 

ação própria”. Em comentários ao aludido dispositivo legal, Paulo Luiz Netto 

Lobo assinala que: “Ocorre a lide temerária quando o advogado coligar-se 

com o cliente para lesar a parte contrária, sendo solidariamente 

responsável pelos danos que causar. A lide temerária funciona como meio 

indevido de pressão e intimidação, estando destituída de qualquer 

fundamentação legal, consistindo em instrumentalização abusiva do 

acesso à justiça, pra fins impróprios ou ilícitos”. Prossegue dizendo: “A 

lide temerária, no entanto, não se presume, nem pode a condenação 

decorrente ser decretada pelo juiz na mesma ação. Tampouco basta a 

prova da temeridade, que pode ser resultado da inexperiência ou da 

simples culpa do advogado. Para responsabilizar o advogado é 

imprescindível a prova do dolo. Caracterizando-se a lide temerária, pode a 

parte prejudicada ingressar em juízo com ação própria de 

responsabilidade civil contra o advogado que, coligado com o cliente, 

causou-lhe danos materiais ou morais, ante a evidência do dolo. A 

competência para a ação própria de responsabilidade civil é da justiça 

comum, ainda que a lide temerária tenha outra origem, como a Justiça do 

Trabalho”. Mais abaixo: “...É gravíssima infração ética profissional” 

(Comentários ao Estatuto da Advocacia e da OAB. 3ª edição. São Paulo: 

Saraiva, 2002, p. 177). Para Gladston Mamede: “A lide temerária, sabe-se, 

é aquela que é intentada sem fundamento, sem razão de ser; o pedido é 

fruto de má-fé, de fraude ou de capricho do autor, que busca através da 

ação criar uma lesão para o réu ou para um terceiro”. (...) “Também há lide 

temerária no abuso de Direito. “O processo comenta Adroaldo Leão -, 

instrumento de realização do direito, não é meio para se prejudicar alguém 

(teoria subjetivista) ou para atingir objetivos anti-sociais, [...] Não pode a 

parte ou seu procurador invocar a tutela jurisdicional para prejudicar 

outrem ou desvirtuar a finalidade do seu direito. O abuso existe, mesmo 

não tendo havido dano à parte contrária [...] A teoria do abuso de direito, 

que tem suas raízes fincadas na moral, encontra no princípio da lealdade 

processual o seu grande aliado. É dever não só das partes, mas também 

dos advogados, exercer o seu direito com moralidade e probidade, não só 

nas suas relações recíprocas, como também perante órgão jurisdicional...” 

(A Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil. 2ª edição. São Paulo: 

atlas, 2003, p.263/264). Ainda, analisando as provas trazidas pela parte 

autora e as provas trazidas pela reclamada, resta caracterizada a 

litigância de má fé da reclamante, nos termos do artigo 80, II, do Novo 

Código de Processo Civil, notadamente quando se observa a alteração 

clarividente da verdade dos fatos, sustentando-se demanda contra a 

Reclamada, mesmo ausente qualquer direito supostamente afetado. Ante o 

exposto, opino pela IMPROCEDENCIA dos pedidos da inicial, e o faço, com 

resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Novo Código de 

Processo Civil. Ainda, RECONHEÇO litigância de má-fé e, por conseguinte, 

CONDENO a parte autora ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do 

valor atribuído à causa, custas processuais e honorários advocatícios que 

fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atribuído à causa, com fulcro 

nos artigos 80 e 81 do NCPC c/c art. 55 da Lei 9.099/95 e Enunciado 136 
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FONAJE. Sugiro a remessa de ofício para a Ordem dos Advogados do 

Brasil, Seção Mato Grosso e ao Ministério Público, para que estas 

instituições tomem as providências que o caso comporta. Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no PJe. 

Intimem-se. Submeto o presente projeto de sentença ao M.M. Juiz Togado 

para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. ROSEMÍLIA LIMA GUEDES Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, 

para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela 

Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, 

expedindo o necessário com as cautelas de estilo. RICARDO NICOLINO DE 

CASTRO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000059-62.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL DE ALMEIDA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Processo: 

1000059-62.2018.8.11.0032. REQUERENTE: RAFAEL DE ALMEIDA SILVA 

REQUERIDO: LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. Vistos etc., 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Indefiro o pedido de desistência 

da ação, uma vez que, no evento id 13608204 a 13608227 o réu ofereceu 

contestação e juntou documentos que comprovam a legitimidade da 

inscrição. Ciente, dos documentos apresentados pela reclamada nos 

autos, e sendo as provas desfavoráveis à sua pretensão, o autor, 

posteriormente, no evento id 13652223 atravessou pedido de desistência 

da ação, portanto, é visível que o autor intenta apenas evitar um 

julgamento desfavorável com o pedido de desistência da ação. O 

entendimento dessa Julgadora é que, já havendo resposta do réu nos 

autos, cabe ao Juízo analisar o pedido com cautela, verificando se é caso 

de litigância de má-fé ou lide temerária. Nesse sentido, a jurisprudência 

atual afirma: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSUAL CIVIL. 

HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO DE DESISTÊNCIA ANTES DO OFERECIMENTO 

DA CONTESTAÇÃO. COMPATIBILIDADE COM O PROCEDIMENTO ESPECIAL 

DOS JUIZADOS CÍVEIS ONDE PREVALECE OS PRINCÍPIOS DA 

SIMPLICIDADE, INFORMALIDADE, ECONOMIA PROCESSUAL E DA 

CELERIDADE. ENUNCIADO Nº 90 FONAJE. RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Mostra-se correta a sentença do 

julgador que, após ver frustrada a tentativa de conciliação, na audiência 

de instrução, defere pedido do autor e extingue a ação, sem ouvir a parte 

contrária, já que isto só se faria necessário se já apresentada resposta, o 

que ainda não se dera, sendo o pedido de desistência formulado antes do 

momento de exibição da resposta, o que é feito em sessão de instrução e 

julgamento, a qual sequer iniciou. 2. Ainda que houvesse necessidade de 

ser ouvida, nenhum prejuízo teve o recorrente com a decisão, uma vez 

que mesmo que fosse vencedor não poderia postular honorários, custas e 

pena por litigância de má-fé, por não ter direito a nenhuma destas 

rubricas. Ademais o pedido contraposto pode ser apresentado em ação 

autônoma. 3. Sobre o tema, outro não é o entendimento cristalizado no 

enunciado nº 90 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais Cíveis - 

FONAJE: "A desistência do autor, mesmo sem anuência do réu já citado, 

implicará na extinção do processo sem julgamento do mérito, ainda que tal 

ato se dê em audiência de instrução e julgamento". 4. Inadmissível, assim, 

que o réu queira prosseguir na demanda, ante pedido de desistência do 

autor, sendo certo que tal não aproveita ao réu sequer no tocante a 

verbas sucumbenciais, que inexistem nos Juizados Especiais, exceto em 

sede de recurso inominado (Lei nº 9.099/95, arts. 54 e 55). 5. A extinção 

do processo antes do oferecimento da contestação, mediante 

homologação de pedido de desistência do autor, é plenamente compatível 

com os princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e 

da celeridade que orientam os processos nos Juizados Cíveis (Lei nº 

9.099/95, art. 2º), eis que o fim colimado em tais processos, também nos 

termos da lei, é a conciliação ou a transação sempre que possível. 6. 

Ademais, a jurisprudência entende que o rito processual aplicado aos 

Juizados Especiais é o sumaríssimo, o que descarta a aplicação 

subsidiária do art. 267, § 4º, do CPC, que diz respeito ao rito ordinário. 7. 

Recurso conhecido e desprovido. Sentença confirmada pelos seus 

próprios fundamentos. 8. Condeno a parte recorrente ao pagamento das 

custas processuais adicionais, se houver, e deixo de arbitrar honorários 

advocatícios, ante a ausência de contrarrazões. 9. . A súmula de 

julgamento servirá como acórdão, conforme regra do artigo 46 da Lei dos 

Juizados Especiais Estaduais Cíveis e ainda por força dos artigos 12, 

inciso IX, 98, parágrafo único e 99, do Regimento Interno das Turmas 

Recursais. (Acórdão n.882514, 20150310060405ACJ, Relator: ROBSON 

BARBOSA DE AZEVEDO, 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do 

Distrito Federal, Data de Julgamento: 21/07/2015, Publicado no DJE: 

01/09/2015. Pág.: 518) (grifo nosso). Corroborando com esse 

entendimento está a Proposta de Nova Redação do Enunciado 90, 

aprovado pela maioria, na Plenária do Fonaje de BH: “ENUNCIADO 90 – A 

desistência do autor, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará na 

extinção do processo sem julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em 

audiência de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de 

litigância de má-fé ou lide temerária.” Contrario senso, já havendo resposta 

do réu, o indeferimento do pedido de homologação da desistência da ação 

é medida justa, posto que, o pedido formulado pelo autor foi proposto após 

o oferecimento da contestação, portanto, tenho que razão não assiste à 

parte autora. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 

do Novo Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, 

toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da 

controvérsia é que a parte autora sustenta que a negativação é indevida. 

No entanto, a parte ré, em contestação logrou demonstrar a legitimidade da 

cobrança por meio de elementos de prova que indicam a validade do 

negócio jurídico e a obrigação de pagar que atinge a esfera jurídica da 

parte autora e que, por sua vez, não foram impugnados. A reclamada 

apresentou nos autos as assinaturas da parte reclamante constantes nos 

contratos, e demais documentos que legitimam a cobrança, onde se 

verifica visivelmente a semelhança nas assinaturas se comparadas à 

assinatura na procuração e documentos da parte reclamante. Destaco 

que não houve impugnação da parte autora quanto às provas trazidas 

pela reclamada, oportunidade que teria para impugnar a assinatura 

apresentada no contrato. Essas premissas forçam reconhecer que a 

existência de negócio jurídico restou incontroversa, como também a 

legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição restritiva. Assim, 

tenho que a hipótese é de improcedência do pedido. Ainda, analisando as 

provas trazidas pela parte autora e as provas trazidas pela reclamada, 

resta caracterizada a litigância de má fé da reclamante, nos termos do 

artigo 80, II, do Novo Código de Processo Civil, notadamente quando se 

observa a alteração clarividente da verdade dos fatos, sustentando-se 

demanda contra a Reclamada, mesmo ausente qualquer direito 

supostamente afetado. Ante o exposto, opino pela improcedência dos 

pedidos da inicial, condenando a parte autora em litigância de má-fé, e, por 

conseguinte, condeno a parte autora ao pagamento das custas do 

processo e a pagar para a reclamada o valor correspondente à multa de 

1% e honorários advocatícios no valor de 20% sobre o valor atribuído à 

causa devidamente atualizado, de acordo com o artigo 80 e 81, do NCPC 

c/c art. 55 da Lei 9.099/95, Enunciado 136 FONAJE, e o faço, com 

resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de 

Processo Civil. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos 

dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, ao 

arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no PJe. Intimem-se. 

Submeto o presente projeto de sentença ao Juiz Togado para apreciação 

e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

ROSEMÍLIA LIMA GUEDES Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. RICARDO NICOLINO DE CASTRO 

Juiz de Direito
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000060-47.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL DE ALMEIDA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Processo: 

1000060-47.2018.8.11.0032. REQUERENTE: RAFAEL DE ALMEIDA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos. Relatório 

dispensado, com fulcro no artigo 38 da Lei nº. 9099/95. Fundamento e 

decido. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta pelo reclamante em 

desfavor da reclamada, sob o fundamento de inclusão indevida nos 

órgãos de proteção ao crédito oriunda de relação jurídica inexistente. 

Informa que a parte autora que não possui nenhum contrato ou realizou 

compra com a parte requerida. Requer indenização por danos morais, ante 

a inclusão do seu nome nos cadastros de proteção ao crédito. 

Inicialmente, deve ser consignado que o litígio versa sobre matéria 

exclusivamente de direito, nos termos do artigo 355, I, do Novo Código de 

Processo Civil, dispensando dilação probatória, razão pela qual, em 

observância aos princípios da celeridade processual e da razoável 

duração do processo, passo a julgar antecipadamente a lide. Cinge-se a 

questão controversa sobre o direito a indenização por danos morais 

experimentados pelo promovente ante o constrangimento com que passou 

por ter a inclusão do seu nome no cadastro de inadimplentes de forma 

irregular. É cedido que, tratando-se de relação de consumo e de suposta 

falha na prestação do serviço contratado, é objetiva a responsabilidade do 

fornecedor, nos termos do art.14, caput, do CDC, o qual dispõe: “O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos.” Desse modo, 

independe da prova da culpa da instituição, bastando que se comprove o 

dano e o nexo de causalidade entre este e a conduta da promovido. 

Ocorre, que compulsando detidamente os autos, bem como os 

documentos carreados, não vislumbro, ofensa ao direito da penalidade da 

parte promovente, notadamente sua honra, imagem, integridade física ou 

psíquica ou qualquer outro dano moral passível de indenização. O dever 

de indenizar decorre de situação concretas, em que a parte lesionada 

demonstre alguma situação acima mencionada, e não simplesmente o fato 

de estar com o nome negativado. A dor moral, que decorre da ofensa aos 

direitos da personalidade, apesar de ser deveras subjetiva, deve ser 

diferenciada do mero aborrecimento, a que todos estamos sujeitos e que 

pode acarretar, no máximo, a reparação por danos materiais, sob pena de 

se ampliar excessivamente a abrangência do dano moral, a ponto de 

desmerecermos o instituto. Com efeito, os aborrecimentos, percalços, 

frustrações e vicissitudes que fazem parte e estão impregnados nas 

contingências próprias da vida em sociedade não geram, via de regra, o 

dever de indenizar, ainda que tenham impregnado no atingido (suposto 

prejudicado) certa dose de amargura, pois a reparação do dano moral não 

tem como objetivo amparar sensibilidades afloradas ou susceptibilidades 

exageradas, denotando que nem toda falha na prestação de serviço é 

passível de gerar ou autorizar o deferimento de qualquer compensação 

pecuniária em decorrência de transtorno ou aborrecimento experimentado. 

O Jurista Carlos Roberto Gonçalves, em sua obra Responsabilidade Civil, 

página 549, afirma que: “Para evitar excessos e abusos, recomenda 

Sérgio Cavalieri, com razão, que só se deve reputar como dano moral “a 

dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, 

interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, 

causando-lhe aflições, angústia e desequilibro em seu bem-estar. Mero 

dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada 

estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da 

normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos, 

e até no ambiente familiar, tais situações não são tão intensas e 

duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo.” 

(grifei) Ademais, consoante fatura de cartão e extrato do SERASA/SPC 

juntado, conclui-se que a promovente possuía outros apontamentos 

restritivos em seu nome que foram julgados lícitos nos autos nº 

1000059-62.2018.811.0032. Considerando que o promovente teve o nome 

incluído de forma regular naquela ocasião, configurada está sua 

contumácia e, conforme entendimento do STJ, em tais hipóteses, o dano 

moral não se caracteriza porque face à condição de devedor contumaz, é 

inegável que uma notificação a mais em seu prontuário não aumenta o 

descrédito contra sua pessoa frente a terceiros, bem como não lhe 

ofende a honra. “EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - NEGATIVAÇÃO POR 

FALTA DE PAGAMENTO - ART. 43 §2° DO CDC - CUMPRIMENTO - 

NOTIFICAÇÃO VÁLIDA - DEVEDOR CONTUMAZ - DANO MORAL NÃO 

CARACTERIZADO - INDENIZAÇÃO - NÃO CABIMENTO - RECURSO 

CONHECIDO E NÃO PROVIDO. - Nos termos do § 2º do art. 43 do CDC, a 

inclusão do nome do consumidor em cadastros de devedores deve ser 

antecedida de prévia comunicação, por escrito, acerca de tal inclusão, 

dando-se ao mesmo a oportunidade de tomar as devidas providências. - 

Impõe o CDC que a comunicação ao consumidor seja por escrito, não 

exigindo maiores formalidades, ou com AR, nem que a entrega se faça, 

pessoalmente, ao destinatário, pois não se trata de intimação. - Cumprida a 

exigência legal de comunicar o devedor acerca da inclusão do seu nome 

em cadastro de restrição ao crédito, não há que se falar em reparação 

pelos danos morais alegados. - Ao devedor contumaz, com diversas 

inscrições por dívidas não pagas, nem negadas, a norma insculpida no 

artigo 43 do CPC não deve servir de amparo para uma possível 

indenização por danos morais por não gerar qualquer dano efetivo a sua 

honra. - Recurso conhecido e não provido. (Ap. Cível nº 

1.0024.07.680517-5/001, 17ª Câmara Cível, Des. Rel. Márcia De Paoli 

Balbino, d.j. 24/04/2008)”. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 

ESPECIAL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. INDEVIDA 

VERBA INDENIZATÓRIA A DEVEDOR CONTUMAZ. REVISÃO DO 

CONJUNTO PROBATÓRIO. SÚMULA 07/STJ. DECISÃO MANTIDA. 

AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (STJ - AgRg no REsp 1194363 / RS 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 2010/0088311-1 – T3 – 

Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – j. 24/04/2012 - DJe 

03/05/2012). AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CADASTRO 

DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. AUSÊNCIA. 

DANO MORAL. DEVEDOR CONTUMAZ. INEXISTÊNCIA. SÚMULA N. 

385-STJ. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. MULTA. ARTIGO 

557, § 2º, DO CPC. NÃO PROVIMENTO. 1. O recorrente, embora não tenha 

sido notificado previamente da inscrição de seus dados em cadastro de 

inadimplentes, mostrou-se devedor contumaz, porquanto emitiu, segundo o 

acórdão recorrido, uma dezena de cheques são provisão de fundos, pelo 

que tem cabimento o enunciado n. 385, da Súmula desta Corte. 2. "Da 

anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento." Súmula n. 385, do STJ. 3. Agravo 

regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa. (STJ - AgRg 

no REsp 1144274 / PB AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 

2009/0111589-9 – T4 – Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – J. 13/12/2011 

- DJe 19/12/2011) Como se vê, no caso em tela, a parte promovente não 

comprovou ter sofrido qualquer lesão a nenhum dos bens jurídicos acima 

descritos, fato este que afasta a ocorrência de dano moral, sendo a 

improcedência da ação medida que se impõe. Ante o exposto e por tudo o 

mais que dos autos consta, opino pela IMPROCEDÊNCIA do pedido, nos 

termos do artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil. Deixo de 

condenar o promovido ao pagamento de custas e despesas processuais, 

bem assim em honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da 

Lei n. 9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Sentença Publicada no PJe. Intimem-se. Submeto o presente projeto de 

sentença ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. ROSEMÍLIA LIMA GUEDES Juíza 

Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. RICARDO NICOLINO DE CASTRO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000428-56.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

EDILENI NUNES DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

· Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Ricardo Nicolino 

de Castro, designa o dia 31 de janeiro de 2019, às 14:00 horas, para 

realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000428-56.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

EDILENI NUNES DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

· Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Ricardo Nicolino 

de Castro, designa o dia 31 de janeiro de 2019, às 14:00 horas, para 

realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000429-41.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

EDILENI NUNES DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Ricardo Nicolino 

de Castro, designa o dia 31 de janeiro de 2019, às 14:30 horas, para 

realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000050-03.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

VILSON LEONCO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Processo: 

1000050-03.2018.8.11.0032. REQUERENTE: VILSON LEONCO FERREIRA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Dispensado o relatório, em face ao 

disposto no art. 38 da Lei n. 9.099/95. No caso, não havendo vício que 

possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são 

suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação 

probatória. Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize 

afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas 

das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta pelo reclamante em desfavor da reclamada, sob 

o fundamento de inclusão indevida nos órgãos de proteção ao crédito 

oriunda de relação jurídica inexistente. A solução do litígio não demanda 

muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que 

estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito 

e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além 

disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Novo Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte autora sustenta que a cobrança é indevida. No entanto, a 

parte ré, em contestação logrou demonstrar a legitimidade da cobrança 

por meio de elementos de prova que indicam a validade do negócio 

jurídico, trazendo aos autos "prints" de telas sistêmicas e faturas que 

comprovem os débitos da parte autora e a obrigação de pagar que atinge 

a esfera jurídica da parte autora. Por sua vez, a parte reclamante apesar 

de impugnar a contestação, seus argumentos foram insuficiente para o 

livre convencimento desta julgadora. Essas premissas forçam reconhecer 

que a existência de negócio jurídico restou incontroversa, como também a 

legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição restritiva. Assim, 

tenho que a hipótese é de improcedência do pedido. Ante o exposto, julgo 

improcedente o pedido, e o faço, com resolução do mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Sentença Publicada no PJe. Intimem-se. Submeto o presente projeto de 

sentença ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. ROSEMÍLIA LIMA GUEDES Juíza 

Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. RICARDO NICOLINO DE CASTRO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000431-11.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVAN CONSTANTINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

· Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Ricardo Nicolino 

de Castro, designa o dia 31 de janeiro de 2019, às 15:00 horas, para 

realização de audiência de conciliação.

Comarca de Santo Antônio do Leverger

Diretoria do Fórum

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85338 Nr: 513-93.2018.811.0053

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: CONSELHO COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA 

DE BARÃO DE MELGAÇO, MAC SUELEN SOARES CARBONATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUIZO DA COMARCA DE SANTO ANTONIO DO 

LEVERGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER

DIRETORIA DO FORO

EDITAL N.º 10/2018

O Exmo. Sr. Dr. Alexandre Paulichi Chiovitti, Juiz de Direito e Diretor do 

Foro da Comarca de Santo Antônio do Leverger, no uso das atribuições 

legais,

Torna público o presente Edital de habilitação do Conselho de Segurança 

Pública de Barão de Melgaço, CNPJ nº 27.343.411/0001-36, qual teve seu 

cadastro aprovado para o fim de obter recursos financeiros oriundos das 

prestações pecuniárias, das composições civis, das transações penais e 

suspensão condicional dos processos realizados nesta Vara de 
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Execução Penal ou Juizado Criminal, de que trata o Edital de convocação 

de entidades – n.º 1/2018/DF. E, para que chegue ao conhecimento de 

todos, e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o 

presente Edital, que será afixado no lugar de costume e publicado na 

forma da Lei. Eu,Ivone Siqueira e Silva, que digitei.

 Santo Antônio do Leverger, 28 de novembro de 2018.

Alexandre Paulichi Chiovitti

 Juiz de Direito e Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 80311 Nr: 582-62.2017.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CPDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO VICTOR ARRAIS 

MALHEIROS NEVES - OAB:15367

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TADEU CESÁRIO DA ROSA - 

OAB:18331/O

 Vistos etc.

DÊ-SE vistas dos autos ao MP.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 78694 Nr: 1755-58.2016.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSUÉ PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DE FÁTIMA DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCINE DE MOURA RIBEIRO - 

OAB:9274/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SUYAN MAGALHAES DE LIMA 

- OAB:14353

 Vistos etc.

Ref. 78: Considerando a composição amigável entre os litigantes, realizada 

durante a audiência de conciliação, HOMOLOGO, por sentença, o acordo 

entabulado entre as partes, para que surta seus regulares e jurídicos 

efeitos, e, via de consequência, JULGO EXTINTA a presente ação, nos 

termos do art. 487, III, “b”, do Novo Código de Processo Civil.

Após, AO ARQUIVO com baixa na distribuição.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 71980 Nr: 605-76.2015.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO MANOEL DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio DE MARIA JESUS DA SILVA, LEANDRO 

ANDERSON DA SILVA, LEOMAR AUGUSTO DA SILVA MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO MANOEL FRANCO 

MARQUEZ - OAB:22947/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCINE DE MOURA RIBEIRO 

- OAB:9274/O

 Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido e RECONHEÇO A 

SOCIEDADE CONJUGAL havida entre Antônio Manoel de Arruda e Maria 

Jesus da Silva, no período compreendido entre o ano de 1996 a 

30/04/2014 bem como defiro a retificação da certidão de óbito para que 

conste a situação civil da falecida como “convivente”. Por consequência, 

com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC, JULGO EXTINTO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO o presente feito.Sem sustas. Sem honorários 

advocatícios.Dou esta por publicada com a entrega na Escrivania. 

Dispensado o registro nos termos do Provimento nº 

42/2008-CGJ.Transitada em julgado, arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 85549 Nr: 605-71.2018.811.0053

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TNDSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPODB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ref. 25: DEFIRO o prazo de 30 (trinta) dias para que a parte Autora 

diligencie na localização de novo endereço do Requerido.

Após, escoado o prazo estipulado sem manifestação, DÊ-SE vistas dos 

autos ao MP.

Às providencias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 72996 Nr: 1131-43.2015.811.0053

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALAN OTÁVIO DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CATENA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lais de Souza Oliveira - 

OAB:20079/O, SÉRGIO DE FREITAS MORAES - OAB:21287

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUDSON ROQUE BOBATO 

SCHMITT - OAB:14360, MARIA JOSE BOBATO SCHMITT - OAB:13.925

 Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, JULGO IMPROCEDENTES os 

pedidos deduzidos por Alan Otávio de Freitas em face de Jose Catena 

Filho, ambos qualificados nos autos. Assim JULGO EXTINTO o presente 

processo com lastro no art. 487, I, do Código de Processo Civil.Condeno a 

parte requerente às custas e despesas processuais, além de honorários 

advocatícios que fixo, em 10% (dez por cento) do valor da causa.Dou 

esta por publicada em audiência. Dispensado o registro nos termos do 

Provimento nº 42/2008-CGJ.Saem as partes intimadas.Após, o trânsito em 

julgado, ao arquivo com baixa na distribuição.Às providências.Nada mais 

havendo a consignar, por mim,________________ (Gabriel Feil Zanon), foi 

lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 76791 Nr: 989-05.2016.811.0053

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WDSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elaine Freire Alves - 

OAB:12952

 Isto posto, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE 

a representação, para o fim de APLICAR ao adolescente Wenderson da 

Silva Café, já qualificado nos autos, as medidas de proteção previstas no 

art. 101, II e III, do ECA, orientação, auxílio e acompanhamento pelo prazo 

de 06 (seis) meses, bem como a matrícula e frequência em 

estabelecimento oficial de ensino, DETERMINANDO, ainda, à equipe 

multidisciplinar deste Foro as medidas mais eficazes em prol do 

adolescente.Transitada em julgado, EXPEÇA-SE guia para execução da 

medida socioeducativa.Custas indevidas. Dada a ausência de Defensoria 

Pública e do efetivo trabalho da Advogada Dativa nomeada, arbitro os 

honorários destes em 02 (duas) URH’s (CPC, art. 20, § 3º). Expeça-se o 

necessário.Dou esta por publicada com a entrega na Escrivania. 

Dispensado o registro nos termos do Provimento nº 

42/2008-CGJ.Intimem-se. Ciência ao MP.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 69385 Nr: 1009-64.2014.811.0053

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALBERTINA FERREIRA DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TADEU BELO DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Julio Cesar Moreira Silva 

Junior - OAB:9.709

 Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, JULGO PROCEDENTES os 

pedidos deduzidos para DECRETAR o divórcio do casal. Por conseguinte, 

JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito, nos termos do 

artigo 487, I do Código de Processo Civil.Transitada em julgado, 

expeçam-se os competentes mandados e arquivem-se os autos. A 

requerente poderá voltar a usar seu nome de solteira.Sem custas ou 

honorários pela Justiça Gratuita que defiro à ambos os litigantes.Revogo a 

nomeação do defensor dativo nomeado nos autos.Dou esta por publicada 

com a entrega na Escrivania. Dispensado o registro nos termos do 

Provimento nº 42/2008-CGJ.Intimem-se.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 80729 Nr: 759-26.2017.811.0053

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERIKA KAROLINE DA SILVA 

JONES - OAB:19511/MT

 Vistos em correição.

Cuida-se de ação de alimentos aforada por Renan Luiz Pinto de Amorim, 

menor impúbere, representado por seu genitor Manoel de Amorim Salgado, 

em face de Ediléia da Silva Pinto.

Extrai-se da prefacial que a requerida é genitora do requerente, contudo 

não colabora com seu sustento.

Assim, postula a parte requerente pela concessão de liminar para compelir 

a parte requerida a pagar alimentos.

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

No que toca ao pedido liminar para prestação de alimentos, em face da 

prova constituída quanto à paternidade, e ante a falta da comprovação 

dos rendimentos do requerido, ARBITRO LIMINARMENTE os alimentos 

provisórios, em favor do infante, o valor equivalente a 30% (trinta por 

cento) de um salário-mínimo vigente, devidos pela parte requerida a partir 

da citação, que deverão ser pagos até o dia 10 (dez) de cada mês, 

diretamente para a genitora do infante, mediante recibo, ou em conta 

bancária indicada.

CITE-SE a parte requerida para apresentar defesa no prazo legal, sob 

pena de revelia.

Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000888-48.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR FRANCISCO INACIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação das partes do alvará eletrônico expedido nos autos. 

Santo Antônio do Leverger, 30 de novembro de 2018 MARCELA ROSA 

KOLODZIEJ Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000724-49.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

LISLEY GONCALVES DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON RAPHAEL DELLA VALENTIN OAB - MT0020929A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação da parte requerida para, no prazo legal, apresentar 

as contrarrazões ao recurso interposto. Santo Antônio do Leverger, 30 de 

novembro de 2018 DENILZA RAMOS DE ANDRADE Gestor(a) Judiciário(a)

Comarca de Sapezal

Diretoria do Fórum

Portaria

ORDEM DE SERVIÇO N.º 002/2018/DF - Estabelecer horário da jornada de 

trabalho dos servidores lotados na Vara Única e no Cartório Distribuidor, 

de acordo com a Resolução nº 018/2014-DTP, na ordem abaixo elencada.

 * A Ordem de Serviço nº 002/2018/DF completa ,encontra-se no Caderno 

de Anexos do Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

 

P O R T A R I A N.º 053/2018-DF - Estabelecer a escala de plantões do 

mês de DEZEMBRO/2018 e do Recesso Forense como abaixo relacionado:

* A Portaria nº 053/2018-DF completa, encontra-se no Caderno de Anexos 

do Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

 

PORTARIA N.º 054/2018-DF - Alterar, em parte, o artigo 1º, da Portaria nº 

034/2018-DF, de 13.08.18, que passa a vigorar com a seguinte redação:

* A Portaria nº 054/2018-DF completa, encontra-se no Caderno de Anexos 

do Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

 

PORTARIA N.º 055/2018-DF

O EXMO. DOUTOR CONRADO MACHADO SIMÃO MM. JUIZ DE DIREITO E 

DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE SAPEZAL, ESTADO DE MATO 

GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS;

CONSIDERANDO a necessidade de organização, otimização e adequação 

dos trabalhos da Secretaria da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT, em 

consonância com a Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso (Foro Judicial);

RESOLVE:

Art. 1º Designar o servidor Élcio Alves, matrícula nº 3005, para atuar como 

auxiliar de Gestor Judiciário, de acordo com a Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso (Foro 

Judicial).

Publique-se, Registre-se, Cumpra-se.

Afixando-se cópia desta no átrio do Fórum, e remetendo-se à Egrégia 

Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso.

Sapezal/MT, 28 de novembro de 2018.

Conrado Machado Simão. Juiz de Direito e Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 114690 Nr: 4863-49.2018.811.0078
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 AÇÃO: Notificação->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELAIDE SCHNEIDER DAL MASO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MONSANTO TECHNOLOGY LLC.1

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: INDIAMARA CONCI DAL'MASO - 

OAB:MT 10.888, SAMANTHA BALTIERI CARVALHO - OAB:16152

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento no art. 485, inciso IV, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO o processo sem julgamento do mérito.Sem 

custas.Transitada em julgado, certifique-se o necessário e 

arquive-se.Intimem-se.Cumpra-se expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 115387 Nr: 5296-53.2018.811.0078

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LRDS, DJDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CECILIA ALVES DA 

CUNHA - OAB:17561

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A.

Vistos e Examinados.

Trata-se de Homologação de Acordo entabulado entre as partes, todos 

devidamente qualificados nos autos.

Acordo entabulado entre as partes perante a Defensoria Pública Estadual 

requerendo sua homologação, bem como a extinção da ação.

Vieram os autos conclusos.

É o breve relato.

Fundamento e Decido.

Inicialmente, DEFIRO a parte autora os benefícios da Assistência Judiciária 

Gratuita, nos termos do artigo 98 e seguintes do CPC/2015.

Pois bem. Após uma análise detida dos autos constato que às partes 

transigiram, motivo pelo qual requerem a homologação do acordo 

pactuado.

Com efeito, verifico que os requisitos de validade, existência e eficácia do 

negócio jurídico encontram-se presentes no acordo firmado entre as 

partes.

Desta forma, a homologação é medida que se impõe.

Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado pelas partes, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, e DECRETO o divórcio do casal, 

com fundamento no art. 226, § 6º, da CF.

Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

julgo extinto o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 487 

inciso III, “b” do Código de Processo Civil/2015.

Certificado o trânsito em julgado, e nada sendo requerido, REMETAM-SE 

imediatamente ao arquivo com as baixas necessárias e anotações de 

praxe.

Proceda a Secretaria com a expedição do mandado de averbação ao 

Cartório de Registros Civil competente, consoante item “b” do acordo 

apresentado na inicial.

SEM CUSTAS.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 115386 Nr: 5295-68.2018.811.0078

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADSB, VLDOB

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CECILIA ALVES DA 

CUNHA - OAB:17561

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A.

Vistos e Examinados.

Trata-se de Homologação de Acordo entabulado entre as partes, todos 

devidamente qualificados nos autos.

Acordo entabulado entre as partes perante a Defensoria Pública Estadual 

requerendo sua homologação, bem como a extinção da ação.

Vieram os autos conclusos.

É o breve relato.

Fundamento e Decido.

Inicialmente, DEFIRO a parte autora os benefícios da Assistência Judiciária 

Gratuita, nos termos do artigo 98 e seguintes do CPC/2015.

Pois bem. Após uma análise detida dos autos constato que às partes 

transigiram, motivo pelo qual requerem a homologação do acordo 

pactuado.

Com efeito, verifico que os requisitos de validade, existência e eficácia do 

negócio jurídico encontram-se presentes no acordo firmado entre as 

partes.

Desta forma, a homologação é medida que se impõe.

Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado pelas partes, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, e DECRETO o divórcio do casal, 

com fundamento no art. 226, § 6º, da CF.

Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

julgo extinto o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 487 

inciso III, “b” do Código de Processo Civil/2015.

Certificado o trânsito em julgado, e nada sendo requerido, REMETAM-SE 

imediatamente ao arquivo com as baixas necessárias e anotações de 

praxe.

Proceda a Secretaria com a expedição do mandado de averbação ao 

Cartório de Registros Civil competente, consoante item “b” do acordo 

apresentado na inicial.

SEM CUSTAS.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 115381 Nr: 5289-61.2018.811.0078

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DMDP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CECILIA ALVES DA 

CUNHA - OAB:17561

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA CECILIA ALVES DA 

CUNHA - OAB:17561

 S E N T E N Ç A.

Vistos e Examinados.

Trata-se de Homologação de Acordo entabulado entre as partes, todos 

devidamente qualificados nos autos.

Acordo entabulado entre as partes perante a Defensoria Pública Estadual 

requerendo sua homologação, bem como a extinção da ação.

Vieram os autos conclusos.

É o breve relato.

Fundamento e Decido.

Inicialmente, DEFIRO a parte autora os benefícios da Assistência Judiciária 

Gratuita, nos termos do artigo 98 e seguintes do CPC/2015.

Pois bem. Após uma análise detida dos autos constato que às partes 

transigiram, motivo pelo qual requerem a homologação do acordo 

pactuado.

Com efeito, verifico que os requisitos de validade, existência e eficácia do 

negócio jurídico encontram-se presentes no acordo firmado entre as 

partes.

Desta forma, a homologação é medida que se impõe.

Ante o exposto, HOMOLOGO por sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o acordo extrajudicial entabulado na petição 

inicial em todos os seus termos.

Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

julgo extinto o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 487 

inciso III, “b” do Código de Processo Civil/2015.

Certificado o trânsito em julgado, e nada sendo requerido, REMETAM-SE 

imediatamente ao arquivo com as baixas necessárias e anotações de 

praxe.
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SEM CUSTAS.

Intimem-se.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 114690 Nr: 4863-49.2018.811.0078

 AÇÃO: Notificação->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELAIDE SCHNEIDER DAL MASO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MONSANTO TECHNOLOGY LLC.1

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: INDIAMARA CONCI DAL'MASO - 

OAB:MT 10.888, SAMANTHA BALTIERI CARVALHO - OAB:16152

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de notificação judicial proposta por ADELAIDE SCHNEIDER DAL 

MASO em face de em face de MONSANTO TECHNOLOGY LLC.1.

Com a inicial vieram os documentos de fls. 8/30.

Vieram os autos conclusos.

É o relato do necessário.

Fundamento e Decido.

Após uma breve análise da inicial e dos documentos carreados, constato 

que carece competência a esse juízo para o processamento da presente 

ação.

Verifico ainda que todos os fatos e local do suposto dano ocorreram na 

cidade de Alto Taquari/MT, bem como todos os documentos 

comprobatórios constam endereço dos autores como sendo da Comarca 

de Alto Taquari/MT, inclusive na procuração outorgada aos causídicos.

Preceitua o artigo 53, IV, do CPC:

 “Art. 53. É competente o foro:

...

 III - do lugar:

 a) onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica;

....

Desta forma, considerando que a empresa demandada possui sede no 

Brasil situada na cidade de Botafogo, no estado do Rio de Janeiro, 

evidente a incompetência desse juízo.

Assim, sem mais delongas a Ação deve ser ajuizada no Foro competente.

Ante o exposto, com fundamento no art. 485, inciso IV, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO o processo sem julgamento do mérito.

Sem custas.

Transitada em julgado, certifique-se o necessário e arquive-se.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 115382 Nr: 5290-46.2018.811.0078

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CJFA, AA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CECILIA ALVES DA 

CUNHA - OAB:17561

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A.

Vistos e Examinados.

Trata-se de Homologação de Acordo entabulado entre as partes, todos 

devidamente qualificados nos autos.

Acordo entabulado entre as partes perante a Defensoria Pública Estadual 

requerendo sua homologação, bem como a extinção da ação.

Vieram os autos conclusos.

É o breve relato.

Fundamento e Decido.

Inicialmente, DEFIRO a parte autora os benefícios da Assistência Judiciária 

Gratuita, nos termos do artigo 98 e seguintes do CPC/2015.

Pois bem. Após uma análise detida dos autos constato que às partes 

transigiram, motivo pelo qual requerem a homologação do acordo 

pactuado.

Com efeito, verifico que os requisitos de validade, existência e eficácia do 

negócio jurídico encontram-se presentes no acordo firmado entre as 

partes.

Desta forma, a homologação é medida que se impõe.

Ante o exposto, HOMOLOGO por sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o acordo extrajudicial entabulado na petição 

inicial em todos os seus termos.

Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

julgo extinto o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 487 

inciso III, “b” do Código de Processo Civil/2015.

Certificado o trânsito em julgado, e nada sendo requerido, REMETAM-SE 

imediatamente ao arquivo com as baixas necessárias e anotações de 

praxe.

SEM CUSTAS.

Intimem-se.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 115290 Nr: 5212-52.2018.811.0078

 AÇÃO: Tutela Antecipada Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FHS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANICE RAQUEL DE LIMA - 

OAB:25891/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Inicialmente, RECEBO a presente exordial por preencher os requisitos 

legais.

DEFIRO a parte autora o benefício da Assistência Judiciária Gratuita.

No tocante ao pedido de tutela de urgência POSTERGO sua análise para 

após a chegada de estudo psicossocial.

DEFIRO o pedido de realização de estudo psicossocial na residência da 

genitora juntamente com as crianças pela equipe deste Juízo no prazo de 

30(trinta) dias.

DETERMINO que seja deprecado o estudo social do Genitor para a 

Comarca de Cuiabá/MT, devendo ser realizado no prazo de 30(dias) e 

remetido a este Juízo.

Com a chegada de todos os estudos, tornem os autos conclusos para 

apreciação da tutela de urgência, e designação de audiência de 

conciliação.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 114567 Nr: 4768-19.2018.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAZZERIS TRANSPORTES LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PVH OTM TRANSPORTES LTDA. EIRELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIAS MALEK HANNA - OAB:356

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

INDEFIRO o pedido de parcelamento das custas por ausência de 

comprovação de indisponibilidade de recursos financeiros para o 

pagamento integral, eis que do que vislumbra dos autos a parte autora é 

empresa constituída no ramo de transportes, possuindo condições de 

arcar com o valor integral das custas.

Com efeito, ressalto que tal pedido de parcelamento de custas já foi 

analisado nos autos 4156-81.2018.811.0078 Código 113516, contudo este 

juízo determinou a intimação para pagamento das custas processuais , 

decisão atacada por agravo de instrumento tendo sido negado efeito 

suspensivo, mantendo inalterada na decisão que determinou o 

recolhimento das custas, sendo extinto o processo com trânsito em 

julgado. Logo tal pedido já foi analisado anteriormente e se encontra 

precluso, bem como não houve mudanca de situação fática a ensejar 

outro entendimento.

INTIME-SE a parte autora para recolher as custas e taxas processuais no 

prazo de 15 (quinze) dias sob pena de indeferimento da inicial, conforme 
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preconizado no CPC/2015.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39279 Nr: 1578-29.2010.811.0078

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IIG CAPITAL LLC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CESAR FAVARO MOTTA, ADRIANA 

DE CASTRO MOTTA, VALDIR MARQUEZIN, LEILA ROSEMERI HINSCHING 

MARQUEZIN, JOACIR MARASKA, ELIANE MARIA LORENZETTI MARASKA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CIRO DE SOUZA - OAB:19.184 A 

MT, HELOISA GOMES SLAV - OAB:209504/SP, LUIZ ORIONE NETO - 

OAB:3606

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON CESAR FREI 

ALEXO - OAB:7069/MT, CELSO BORGES DE MOURA - OAB:9.124, 

GASTÃO BATISTA TAMBARA - OAB:12529/A MT, LUIS ORIONE NETO - 

OAB:3606/0

 Nos termos do art. 431 da CNGC, intima-se o advogado LUIZ ORIONE 

NETO, a devolver os autos em cartório no prazo de 3 (três) dias, sob pena 

de perder o direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade 

do salário-mínimo e comunicação à seção da Ordem dos Advogados do 

Brasil para procedimento disciplinar e imposição de multa.

CNGC, Art. 431: O Gestor judiciário manterá rigoroso controle sobre os 

prazos de devolução de autos em carga, providenciando a cobrança 

mensal por meio de intimação pela imprensa, por correspondência, ou por 

mandado, conforme o caso, para devolução no prazo de 3 (três) dias, sob 

pena de perder o direito à vista fora de cartório, multa correspondente à 

metade do salário-mínimo e comunicação à seção da Ordem dos 

Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição de multa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 112927 Nr: 3800-86.2018.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LUCIANA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIC EDUCACIONAL (FACULDADES 

INTEGRADAS DE TANGARÁ DA SERRA – CAMPUS TANGARÁ DA SERRA 

– JARDIM EUROPA),

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CECILIA ALVES DA 

CUNHA - OAB:17561

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATO ORDINATÓRIO.

 Fica a parte autora devidamente intimada para apresentar impugnação, 

diante da contestação constante na ref. 12.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 114140 Nr: 4544-81.2018.811.0078

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRBDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO MICHELS DE 

OLIVEIRA - OAB:7.300/MT

 ATO ORDINATÓRIO.

 Impulsiono os autos a fim de marcar o dia e hora da audiência de 

instrução e julgamento.

 31/01/2019 as 13h00.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 33606 Nr: 939-79.2008.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANTO OGNIBENE, IRIS OGNIBENE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ BATISTA HIBNER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

SAPEZAL/MT - OAB:DEF. PUB.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lailaine Pereira Morais - 

OAB:22.750

 ATO ORDINATÓRIO.

 Fica a advogada Lailaine Pereira Morais, OAB n° 22.750 – devidamente 

intimada para manifestar acerca da aceitação ou não do encargo 

constante em fl. 91, caso haja aceitação apresente contestação dentro do 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 99651 Nr: 1474-90.2017.811.0078

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: TDMM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CECILIA ALVES DA 

CUNHA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o Termo de Guarda Definitiva se encontra em pasta própria 

aguardando a retirada pela parte.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 106771 Nr: 4915-79.2017.811.0078

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MVLDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CECILIA ALVES DA 

CUNHA - OAB:17561

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o Termo de Guarda Provisória se encontra em pasta própria 

aguardando a retirada pela parte.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 115107 Nr: 5106-90.2018.811.0078

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MGFM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FDSL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CECILIA ALVES DA 

CUNHA - OAB:17561

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o Termo de Guarda Provisória se encontra em pasta própria 

aguardando a retirada pela parte.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 112311 Nr: 3420-63.2018.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LNDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CECILIA ALVES DA 

CUNHA - OAB:17561

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o Termo de Guarda Definitiva se encontra em pasta própria 

aguardando a retirada pela parte.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 114180 Nr: 4570-79.2018.811.0078

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MRR, RCF

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CECILIA ALVES DA 

CUNHA - OAB:17561

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o Termo de Guarda Definitiva se encontra em pasta própria 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103873/12/2018 Página 926 de 948



aguardando a retirada pela parte.

Comarca de Tabaporã

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 6277 Nr: 1300-53.2005.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcio Fernandes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARISTIDES JOSÉ BOTELHO DE 

OLIVEIRA - OAB:3911

 Vistos, etc.

Considerando a necessidade de readequação da pauta de audiências 

deste Magistrado, redesigno a audiência antes designada para o dia 11 de 

abril de 2019, às 15:00 horas.

INTIMEM-SE TODOS.

No mais, cumpra-se conforme determinação anterior.

Às providências necessárias para a realização da oralidade ora 

redesignada.

Ciência ao MP.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 27202 Nr: 491-43.2017.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Geraldino Viana da Silva - 

OAB:MT/15.814-A, MARCELO RUBENS BETARELLO SETOLIN - 

OAB:MT/18930

 Vistos, etc.

 Recebo o Recurso de Apelação interposto réu, (art. 593, II do CPP), eis 

que tempestivo, consoante certidão de fl. 357.

Intime-se o MP, para apresentar as contrarrazões do recurso, no prazo 

legal, (art. 600 do CPP).

Após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, com as nossas homenagens e anotações de estilo.

Cumpra-se.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 25150 Nr: 343-66.2016.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edigar Alam de Oliveira Poleze

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Magaiver Baesso dos 

Santos - OAB:21081/MT

 Vistos – Ofício Circular n. 336/2018-CSC-CGJ “Semana da Justiça pela 

Paz em Casa”.

Tendo em vista que o Ministério Público Estadual e o réu estão 

devidamente intimados da sentença prolatada, consoante se depreende 

de fls. 94 e 97, bem como não foram opostos recurso de apelação, 

certifique-se o trânsito em julgado da sentença.

Após, remeta-se este autos ao arquivo, procedendo-se com as baixas 

necessárias.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 26680 Nr: 188-29.2017.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Raimundo Sousa Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Magaiver Baesso dos 

Santos - OAB:21081/MT

 Vistos – Ofício Circular n. 336/2018-CSC-CGJ “Semana da Justiça pela 

Paz em Casa”.

Diante da certidão de trânsito em julgado de fl. 96, certifique-se o integral 

cumprimento de todas as determinações contidas nestes autos.

 Após, arquivem-se estes autos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 20183 Nr: 475-65.2012.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleiton Nogueira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A

 Vistos – Ofício Circular n. 336/2018-CSC-CGJ “Semana da Justiça pela 

Paz em Casa”.

Diante do trânsito em julgado do acórdão proferido pelo TJMT (fl.138), 

expeça-se guia definitiva para cumprimento da pena, nos termos do 

acórdão.

Outrossim, tendo em vista a ausência da Defensoria Pública nesta 

Comarca, bem como que o advogado dativo Agnaldo Valdir Pires, 

nomeado para atuar na defesa do réu apresentou as contrarrazões.

Fixo os honorários advocatícios ao advogado Agnaldo, pela apresentação 

das contrarrazões no valor 05 URH, nos termos da tabela da OAB/MT.

 Expeça-se certidão dos honorários ora arbitrados, bem como dos 

honorários advocatícios determinado à fl. 85-verso da sentença.

 Cumpridas todas as formalidades, arquivem-se estes autos.

 Ciência ao Ministério Público Estadual. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 6277 Nr: 1300-53.2005.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcio Fernandes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARISTIDES JOSÉ BOTELHO DE 

OLIVEIRA - OAB:3911

 Certifico que nesta data encaminhei a Carta Precatória de fls.208 À 

comarca de Juara-MT, via malote digital. Código de rastreabilidade : 

81120183838731--81120183838730.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 11657 Nr: 398-90.2011.811.0094

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAdS, AVdS, Joaquim José da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Cleuza Aparecida da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco Assis Dias de 

Freitas - OAB:5802/MT, Geraldino Viana da Silva - OAB:MT/15.814-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 I – INDEFIRO o postulado de suspensão formulado às fls. 71, eis que, o 

presente processo já tramita por mais de sete anos, ao passo que, o 

peticionante deixa de comprovar que com o decurso do prazo pleiteado 

restará viabilizado o contato com o assistido, sobretudo em se tratando de 

processo inserido na META2 do CNJ;

II – No mais, DETERMINO a EXPEDIÇÃO de MANDADO DE INTIMAÇÃO do 

requerente ANGENILSON VIEIRA DA SILVA para que, ciente da nomeação 

de fls. 67, entre em contato com o D. Causídico nomeado, isto no prazo de 

05 (cinco) dias, fornecendo os dados e prestando os esclarecimentos 

necessários para o regular prosseguimento do feito, mormente indicando o 

endereço do requerido, na forma da decisão de fls. 60, sob pena de 
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extinção e arquivamento do feito;

III – Ao fim do prazo alhures consignado, INTIME-SE o patrono para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, informe nos autos se obteve êxito no contato 

com o requerente.

 Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 21544 Nr: 914-42.2013.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agnaldo Valdir Pires

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Lucia de Lima Ramos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta data, designei audiência de conciliação nos presentes 

autos, para o dia 27/02/2019, às 17h45min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31907 Nr: 1029-87.2018.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marili de Melo Bones

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAGAIVER BAESSO DOS 

SANTOS - OAB:MT/21.081

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte autora na pessoa 

de seu advogado, para que compareça a perícia médica que ocorrerá no 

dia 06/02/2019, às 17:30 horas, no endereço: Hospital Municipal de 

Tabaporã/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 22031 Nr: 152-89.2014.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdir Rovari

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Escola Politécnica do Noroeste Ltda., 

Francisca Francineide Lopes Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Rogério Mendes - 

OAB:MT/16.057

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eder Hermes - 

OAB:16.727/MT, KELLI CRISTINI PANAS HELATCZUK - OAB:15.515/O

 Impulsiono os presente autos para intimar a parte requerente, para que 

proceda ao pagamento do valor da diligência do oficial de justiça referente 

ao ato de Mandado de INTIMAÇÃO. Esclareço que, com base no 

provimento nº 07/2017 CGJ, deve o requerente acessar o site 

"http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home", no ícone "Diligência->Emissão de 

Guia de Diligência", preencher os dados do processo e, na parte referente 

ao "bairro", clicar em "Centro", para emitir a guia no valor de R$ 15,00.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 21702 Nr: 1068-60.2013.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José dos Santos, Adão Ramalho dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adão Ramalho dos Santos, José dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A, Carlos Gonçalves Paschoal - OAB:15881- A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A, Carlos Gonçalves Paschoal - OAB:15881- A, 

FERNANDO FRANÇA NISHIKAWA - OAB:13169

 Impulsiono os presente autos para intimar a parte requerente, para que 

proceda ao pagamento do valor da diligência do oficial de justiça referente 

ao ato de Mandado de INTIMAÇÃO. Esclareço que, com base no 

provimento nº 07/2017 CGJ, deve o requerente acessar o site 

"http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home", no ícone "Diligência->Emissão de 

Guia de Diligência", preencher os dados do processo e, na parte referente 

ao "bairro", clicar em "Centro", para emitir a guia no valor de R$ 15,00.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30246 Nr: 124-82.2018.811.0094

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cavagnoli e Lavarda Ltda - ME, MOACIR CAVAGNOLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA BURATO - 

OAB:18484/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELSON DUQUES DOS SANTOS 

- OAB:14234

 Impulsiono os presentes autos, a fim de republicar a decisão de fls. 26, a 

seguir transcrita, uma vez que o(a) advogado(a) da parteembargada não 

recebeu intimação:"(...) Vistos em correição. Recebo os embargos 

tempestivos (art. 915, do CPC), diante da certidão de fl. 25. Intime-se o 

embargado, na pessoa de seu advogado, para apresentar impugnação no 

prazo de 15 (quinze) dias (art. 920 CPC). Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Intimem-se. Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 23365 Nr: 14735-15.2012.811.0041

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudino de Melo & Goes Melo Ltda - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José dos Santos Netto - 

OAB:MT/3.677-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:13116, CAROLINA DAVOGLIO DE ARRUDA - 

OAB:16501, Evandro Cesar Alexandre dos Santos - 

OAB:13431-A/MT

 Impulsiono os presentes autos, com a finalidade de abrir vistas a parte 

autora, para manifestar acerca da petição de fls. 1697/1698, requerendo o 

que de direito no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 21702 Nr: 1068-60.2013.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José dos Santos, Adão Ramalho dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adão Ramalho dos Santos, José dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A, Carlos Gonçalves Paschoal - OAB:15881- A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A, Carlos Gonçalves Paschoal - OAB:15881- A, 

FERNANDO FRANÇA NISHIKAWA - OAB:13169

 Impulsiono o presente feito, a fim de intimar a parte Requerente, na 

pessoa de seu advogado, para que proceda ao pagamento da distribuição 

da carta precatória na comarcas de Hortelândia-SP e Nova Monte 

Verde-MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 21843 Nr: 1209-79.2013.811.0094

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Murillo Espinola de Oliveira Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nicodemos Correia de Santana - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murillo Espinola de Oliveira 

Lima - OAB:3127-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A

 Impulsiono os presentes autos, com finalidade de intimação da parte 
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executada, na pessoa de seu advogado, para no prazo de 15 dias, 

cumpra voluntariamente a sentença, nos termos da decisão de fls. 232.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31967 Nr: 1075-76.2018.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida da Paixão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geraldino Viana da Silva - 

OAB:MT/15.814-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte autora na pessoa 

de seu advogado, para que compareça a perícia médica que ocorrerá no 

dia 06/02/2019, às 17:00 horas, no endereço: Hospital Municipal de 

Tabaporã/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32074 Nr: 1129-42.2018.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosemar Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAGAIVER BAESSO DOS 

SANTOS - OAB:MT/21.081

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte autora na pessoa 

de seu advogado, para que compareça a perícia médica que ocorrerá no 

dia 06/02/2019, às 16:30 horas, no endereço: Hospital Municipal de 

Tabaporã/MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30000 Nr: 2057-27.2017.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Cetelem S. A. BGN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Astor Beskow - OAB:46561/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner de Barros e 

Mascarenhas Barbosa - OAB:OAB/MT 13.245-A

 Impulsiono os presentes autos, a fim de republicar a decisão de fls. 119, a 

seguir transcrita, uma vez que o(a) advogado(a) da parte Requerida não 

recebeu intimação:"(...) Vistos, etc.

 Antes de proceder na forma disciplinada no art. 355 (Do Julgamento 

Antecipado do Mérito) ou art. 357 (Do Saneamento e da Organização do 

Processo) do Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/15), DETERMINO a 

INTIMAÇÃO das partes para especificarem as provas que pretendem 

produzir ou requerer o que entender de direito, no prazo comum de 10 

(dez) dias, sob pena de preclusão.

Atente-se às partes que a especificação de provas deverá se dar de 

forma específica, ou seja, citada a modalidade (perícia, testemunhal, etc), 

justificando a necessidade e os fatos que pretendem provar com cada 

uma delas, sob pena de indeferimento, nos termos do artigo 370 do CPC.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 29935 Nr: 2020-97.2017.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VRdS, MAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): I-INdSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Sérgio Rossi - 

OAB:MT/10.089-A, Paula Alessandra Rossi  Gegl in i  - 

OAB:MT/10.914-B, SÉRGIO EDUARDO CARDOSO ROSSI - OAB:22252/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte autora na pessoa 

de seu advogado, para que compareça a perícia médica que ocorrerá no 

dia 06/02/2019, às 18:00 horas, no endereço: Hospital Municipal de 

Tabaporã/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31979 Nr: 1080-98.2018.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antônio da Rocha Walter

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Abrão Alves Guimarães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando José Vieira - 

OAB:18.011-0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta data, designei audiência de conciliação nos presentes 

autos para o dia 27 de fevereiro de 2019, às 18h00min.

Comarca de Tapurah

Vara Única

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63894 Nr: 1610-60.2018.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATAVANTES CERVELIN, INES SAVARIS CERVELIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alecsandro Bau

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Pasini - OAB:OAB/MT 

8856

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Lopes de Oliveira 

Casati - OAB:19724/0

 Impulsiono os autos para promover a intimação do(a) douto(a) advogado 

RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI, OAB 19724/O, com carga do 

presente feito, para no prazo de 3 dias, proceder a devolução do feito em 

secretaria, nos termos do art. 234 §2º CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61247 Nr: 3133-44.2017.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Afonso de Oliveira Nunes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carmem Cristina Garbossa - 

OAB:MT 7389

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para promover a intimação do(a) douto(a) advogado 

CARMEM CRISTINA GARBOSSA, OAB 7389/O , com carga do presente 

feito, para no prazo de 3 dias, proceder a devolução do feito em 

secretaria, nos termos do art. 234 §2º CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 59903 Nr: 2282-05.2017.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WDDdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSELAINE SILVA DOS 

ANJOS - OAB:MT 23765, KARINE DE GOIS CONRADI - OAB:MT 22.077, 

MONICA DA SILVA COSTA - OAB:23320/O

 Impulsiono os autos para promover a intimação do procurador do réu, 

para no prazo de 05 dias apresentar alegações finais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 50491 Nr: 1811-57.2015.811.0108

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JGPdO, NGP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EWPdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA DENICOLO - OAB:MT 

17.713

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora, por meio de seu 

procurador, para no prazo de 15 dias manifestar acerca da devolução da 

missiva com o cumprimento negativo para o ato de citação.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62839 Nr: 926-38.2018.811.0108

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Loinir Baú

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:MT 11.546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para promover a intimação do(a) douto(a) advogado 

RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI, OAB 19724/O, com carga do 

presente feito, para no prazo de 3 dias, proceder a devolução do feito em 

secretaria, nos termos do art. 234 §2º CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54246 Nr: 1770-56.2016.811.0108

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLÁUDIO ROBERTO BALDISSERA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTAIR DE TAL, NIVALDO DE TAL, CHICÃO DE 

TAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudio Birck - OAB:MT 10.093

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para promover a intimação do(a) douto(a) advogado 

RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI, OAB 19724/O, com carga do 

presente feito, para no prazo de 3 dias, proceder a devolução do feito em 

secretaria, nos termos do art. 234 §2º CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 45843 Nr: 1662-95.2014.811.0108

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOLEDO POSTO DE MOLA LTDA ME, RAFAEL 

ALEXANDRE AQUINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que decorreu o prazo de suspensão processual para 

cumprimento do acordo e não tendo-se notícia quanto a quitação ou 

descumprimento, impulsiono os autos para intimação da parte 

autora/exequente, por seu procurador, para no prazo de 15 dias 

manifestar-se nos autos, sob pena de extinção da ação pelo pagamento e 

arquivamento do feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 25419 Nr: 23-47.2011.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo Carderalli, Márcio Carderalli, AILTON 

CARDERALLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:MT 19.081-A, Servio Tulio de Barcelos - OAB:MT 

14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ABEL SGUAREZI - OAB:MT 

8.347, ELIZIANE KOCH - OAB:6167-B

 Impulsiono os autos para promover a intimação do(a) douto(a) 

advogadoABEL SGUAREZI, OAB 8347/O , com carga do presente feito, 

para no prazo de 3 dias, proceder a devolução do feito em secretaria, nos 

termos do art. 234 §2º CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 19285 Nr: 337-32.2007.811.0108

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Darci Pedro Cozer

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE SONIA MARIA RIGATTI COZER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Pasini - OAB:OAB/MT 

8856

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para promover a intimação do(a) douto(a) advogado 

FERNANDO PASINI, OAB 8856/O , com carga do presente feito, para no 

prazo de 3 dias, proceder a devolução do feito em secretaria, nos termos 

do art. 234 §2º CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55819 Nr: 16-45.2017.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Loinir Baú, Sergio da Silveira, Alecsandro Bau, 

KELLEN LISIANE SCRAMOSIN BAU, EDINÉIA BAU DA SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para promover a intimação do(a) douto(a) advogado 

RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI, OAB 19724/O, com carga do 

presente feito, para no prazo de 3 dias, proceder a devolução do feito em 

secretaria, nos termos do art. 234 §2º CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 56873 Nr: 556-93.2017.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sergio da Silveira, Loinir Baú, Vilma Fátima Bau

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para promover a intimação do(a) douto(a) advogado 

RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI, OAB 19724/O, com carga do 

presente feito, para no prazo de 3 dias, proceder a devolução do feito em 

secretaria, nos termos do art. 234 §2º CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 11668 Nr: 84-49.2004.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODIR BENEDITO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE TAPURAH - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALENTINA PONCE DEVULSKI 

MANRIQUE - OAB:3823

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALDO LOUREIRO DA SILVA - 

OAB:MT 11 162-B
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 Impulsiono os autos para promover a intimação da parte exequente, por 

seu procurador, para no prazo de 15 dias informar se recebeu os valores 

em RPV.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52387 Nr: 764-14.2016.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alecsandro Bau, Sergio da Silveira, Loinir Baú, 

Vilma Fátima Bau

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Luis Zanon - OAB:MT 

9.975-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Moreli - OAB:13052/PR

 Impulsiono os autos para promover a intimação do(a) douto(a) advogado 

RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI, OAB 19724/O, com carga do 

presente feito, para no prazo de 3 dias, proceder a devolução do feito em 

secretaria, nos termos do art. 234 §2º CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60190 Nr: 2452-74.2017.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bayer Cropscience

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Loinir Baú

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA 

FREITAS - OAB:69001

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para promover a intimação do(a) douto(a) advogado 

RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI, OAB 19724/O, com carga do 

presente feito, para no prazo de 3 dias, proceder a devolução do feito em 

secretaria, nos termos do art. 234 §2º CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63845 Nr: 1581-10.2018.811.0108

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Loinir Baú, Sergio da Silveira, Alecsandro Bau, 

EDINÉIA BAU DA SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Servio Tulio de Barcelos - 

OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para promover a intimação do(a) douto(a) advogado 

RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI, OAB 19724/O, com carga do 

presente feito, para no prazo de 3 dias, proceder a devolução do feito em 

secretaria, nos termos do art. 234 §2º CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61459 Nr: 116-63.2018.811.0108

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Loinir Baú

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS LEVI BERVIG - 

OAB:46803

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Servio Tulio de Barcelos - 

OAB:MT 14.258-A

 Impulsiono os autos para promover a intimação do(a) douto(a) advogado 

RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI, OAB 19724/O, com carga do 

presente feito, para no prazo de 3 dias, proceder a devolução do feito em 

secretaria, nos termos do art. 234 §2º CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 8667 Nr: 6-55.2004.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS MARCELO KELLNER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE TAPURAH - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Soleica Fatima de Goes 

Fermino de Lima - OAB:OAB/MT 4049

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALDO LOUREIRO DA SILVA - 

OAB:MT 11 162-B

 Impulsiono os autos para promover a intimação da parte exequente, por 

seu procurador, para no prazo de 15 dias informar se recebeu os valores 

de RPV.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 47047 Nr: 4-02.2015.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO JOHN DEERE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neri Zanatta, MIGUEL MALDANER, Arli Zanatta, 

MARLI ZANATTA MALDANER, Veranice Melaine Wagner Zanatta, ARI 

LUIZ ZANATTA, Sadi Zanatta, Sílvia Maria Beckes Zanatta, Jair Ercílio 

Schwantes, Noeli Terezinha Zanatta Schwantes, Eni Savene Schneider 

Zanatta

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE NELSON FERRAZ - 

OAB:PR 30.890

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que decorreu o prazo de suspensão processual para 

cumprimento do acordo e não tendo-se notícia quanto a quitação ou 

descumprimento, impulsiono os autos para intimação da parte 

autora/exequente, por seu procurador, para no prazo de 15 dias 

manifestar-se nos autos, sob pena de extinção da ação pelo pagamento e 

arquivamento do feito.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 20348 Nr: 1365-35.2007.811.0108

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Santa Helena Sementes Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLÁUDIO ROBERTO BALDISSERA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO SANTOS DA SILVA - 

OAB:5.726-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para promover a intimação do(a) douto(a) advogado 

RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI, OAB 19724/O, com carga do 

presente feito, para no prazo de 3 dias, proceder a devolução do feito em 

secretaria, nos termos do art. 234 §2º CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 19707 Nr: 772-06.2007.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS CAIRO MONTEMEZZO, Maria Lucia 

Bedin Martelli, Darcy Martelli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - 

OAB:OAB/PR 56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Pasini - 

OAB:OAB/MT 8856, Rafaela Calgaro - OAB:MT 9.403-B

 Impulsiono os autos para promover a intimação do(a) douto(a) advogado 

RAFAELA CALGARO, OAB 9403/B , com carga do presente feito, para no 

prazo de 3 dias, proceder a devolução do feito em secretaria, nos termos 

do art. 234 §2º CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 42701 Nr: 1669-24.2013.811.0108

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jersonita Montanher Amorim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE DORIVAL VALÉRIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carmem Cristina Garbossa - 

OAB:MT 7389
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para promover a intimação do(a) douto(a) advogado 

CARMEM CRISTINA GARBOSSA, OAB 7389/O , com carga do presente 

feito, para no prazo de 3 dias, proceder a devolução do feito em 

secretaria, nos termos do art. 234 §2º CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 56165 Nr: 186-17.2017.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Loinir Baú

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para promover a intimação do(a) douto(a) advogado 

RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI, OAB 19724/O, com carga do 

presente feito, para no prazo de 3 dias, proceder a devolução do feito em 

secretaria, nos termos do art. 234 §2º CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 22348 Nr: 207-71.2009.811.0108

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCEU JOSÉ DE CHAVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Tapurah

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO DE MATOS BORGES - 

OAB:MT 11.068-B, VINICIUS PULIDO GUADANHIN - OAB:MT 11.006-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para promover a intimação da parte exequente, por 

seu procurador, para no prazo de 15 dias informar se recebeu os valores 

em Precatório Requisitório nº 49435/2015.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 20237 Nr: 1262-28.2007.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEANDRO GALVAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLÁUDIO ROBERTO BALDISSERA, Leila 

Aparecida Ferreira Baldissera

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO DE MATOS BORGES - 

OAB:MT 11.068-B, VINICIUS PULIDO GUADANHIN - OAB:MT 11.006-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudio Birck - OAB:MT 

10.093

 Impulsiono os autos para promover a intimação do(a) douto(a) advogado 

RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI, OAB 19724/O, com carga do 

presente feito, para no prazo de 3 dias, proceder a devolução do feito em 

secretaria, nos termos do art. 234 §2º CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 57009 Nr: 625-28.2017.811.0108

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alecsandro Bau, Sergio da Silveira, Loinir Baú, Vilma 

Fátima Bau

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO MORELI - OAB:13052

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Luis Zanon - OAB:MT 

9.975-A

 Impulsiono os autos para promover a intimação do(a) douto(a) advogado 

RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI, OAB 19724/O, com carga do 

presente feito, para no prazo de 3 dias, proceder a devolução do feito em 

secretaria, nos termos do art. 234 §2º CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 45693 Nr: 1549-44.2014.811.0108

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Armando Soares dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tapurah Comércio e Assessoria Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:OAB/MT 5079-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Pasini - 

OAB:OAB/MT 8856

 Impulsiono os autos para promover a intimação do(a) douto(a) advogado 

FERNANDO PASINI, OAB 8856/O , com carga do presente feito, para no 

prazo de 3 dias, proceder a devolução do feito em secretaria, nos termos 

do art. 234 §2º CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 17651 Nr: 828-73.2006.811.0108

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COPACEL- IND. E COM. DE CALCÁRIO E CEREAIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leila Aparecida Ferreira Baldissera, CLÁUDIO 

ROBERTO BALDISSERA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ONOFRE RONCATO - 

OAB:2147/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para promover a intimação do(a) douto(a) advogado 

RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI, OAB 19724/O, com carga do 

presente feito, para no prazo de 3 dias, proceder a devolução do feito em 

secretaria, nos termos do art. 234 §2º CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 20347 Nr: 1372-27.2007.811.0108

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pioneira Insumos Agrícolas Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLÁUDIO ROBERTO BALDISSERA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO SANTOS DA SILVA - 

OAB:5.726-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para promover a intimação do(a) douto(a) advogado 

RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI, OAB 19724/O, com carga do 

presente feito, para no prazo de 3 dias, proceder a devolução do feito em 

secretaria, nos termos do art. 234 §2º CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 58172 Nr: 1257-54.2017.811.0108

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Loinir Baú

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA 

VANDERLEI - OAB:OAB/PE 21.678

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para promover a intimação do(a) douto(a) advogado 

RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI, OAB 19724/O, com carga do 

presente feito, para no prazo de 3 dias, proceder a devolução do feito em 

secretaria, nos termos do art. 234 §2º CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 47536 Nr: 283-85.2015.811.0108

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEDINEIA TUNI MENEGUZZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE DECIO PAULO MENEGUZZO, 

EMILY THAINA MENEGUZZO, BRENO SERGIO MENEGUZZO, INDRIA 

PELLIN MENEGUZZO MIOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO DE MATOS BORGES - 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103873/12/2018 Página 932 de 948



OAB:MT 11.068-B, VINICIUS PULIDO GUADANHIN - OAB:MT 11.006-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar o inventariante, por meio de seu 

procurador, para no prazo de 15 dias apresentar a certidão negativa 

referente ao IPVA, conforme o solicitado pela PGE MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 43179 Nr: 2144-77.2013.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudio Birck

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudio Birck - OAB:MT 10.093

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para promover a intimação da parte exequente, por 

seu procurador, para no prazo de 15 dias informar se recebeu os valores 

em RPV.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 45310 Nr: 1276-65.2014.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudio Birck

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudio Birck - OAB:MT 10.093

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para promover a intimação da parte exequente, por 

seu procurador, para no prazo de 15 dias informar se recebeu os valores 

em RPV.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55410 Nr: 2370-77.2016.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Loinir Baú

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS LEVI BERVIG - 

OAB:6312-A

 Impulsiono os autos para promover a intimação do(a) douto(a) advogado 

RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI, OAB 19724/O, com carga do 

presente feito, para no prazo de 3 dias, proceder a devolução do feito em 

secretaria, nos termos do art. 234 §2º CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55809 Nr: 10-38.2017.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alecsandro Bau, Loinir Baú, Sergio da Silveira, 

Vilma Fátima Bau, EDINÉIA BAU DA SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para promover a intimação do(a) douto(a) advogado 

RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI, OAB 19724/O, com carga do 

presente feito, para no prazo de 3 dias, proceder a devolução do feito em 

secretaria, nos termos do art. 234 §2º CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55863 Nr: 47-65.2017.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alecsandro Bau, Loinir Baú, Vilma Fátima Bau

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para promover a intimação do(a) douto(a) advogado 

RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI, OAB 19724/O, com carga do 

presente feito, para no prazo de 3 dias, proceder a devolução do feito em 

secretaria, nos termos do art. 234 §2º CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 46465 Nr: 2081-18.2014.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vicente Carlos Ksiozek

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL TERRABUIO MOREIRA 

- OAB:MT 18.870-O

 Impulsiono os autos para promover a intimação do(a) douto(a) 

advogadoRAFAEL TERRABUIO MOREIRA, OAB 18870/O , com carga do 

presente feito, para no prazo de 3 dias, proceder a devolução do feito em 

secretaria, nos termos do art. 234 §2º CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 25209 Nr: 1485-73.2010.811.0108

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilson de Barros Pinheiro Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O Juízo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO RICARDO DOS 

SANTOS - OAB:OAB/MT 14053

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar o inventariante, por meio de seu 

procurador, para que no prazo de 15 dias manifeste acerca da petição de 

fls. 105/124, bem como apresente a GIA de apuração do imposto ou 

declaração de isenção, se for o caso, nos moldes da petição da 

Procuradoria Geral do Estado.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55490 Nr: 2414-96.2016.811.0108

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIVALDO CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARILDA BORGES PITTNER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carmem Cristina Garbossa - 

OAB:MT 7389

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para promover a intimação do(a) douto(a) advogado 

CARMEM CRISTINA GARBOSSA, OAB 7389/O , com carga do presente 

feito, para no prazo de 3 dias, proceder a devolução do feito em 

secretaria, nos termos do art. 234 §2º CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 20199 Nr: 1228-53.2007.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tapurah Comércio e Assessoria Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Armando Soares dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Pasini - OAB:OAB/MT 

8856

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:OAB/MT 5079-B

 Impulsiono os autos para promover a intimação do(a) douto(a) advogado 

FERNANDO PASINI, OAB 8856/O , com carga do presente feito, para no 

prazo de 3 dias, proceder a devolução do feito em secretaria, nos termos 

do art. 234 §2º CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 44161 Nr: 343-92.2014.811.0108

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Vanderval Queiroz Vieira Júnior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanderval Queiroz Vieira 

Junior - OAB:OAB/MT 7875-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para promover a intimação da parte autora, por seu 

procurador, quanto ao retorno dos autos a 1ª Instância, para no prazo de 

15 dias requerer o que entender de direito, sob pena de arquivamento do 

feito.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55159 Nr: 2241-72.2016.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Loinir Baú

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para promover a intimação do(a) douto(a) advogado 

RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI, OAB 19724/O, com carga do 

presente feito, para no prazo de 3 dias, proceder a devolução do feito em 

secretaria, nos termos do art. 234 §2º CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 23970 Nr: 236-87.2010.811.0108

 AÇÃO: Depósito da Lei 8. 866/94->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávio Neves Costa - 

OAB:OAB/SP 153.447, Marcia Maria da Silva - OAB:OAB/MT 8922-A, 

Raphael Neves Costa - OAB:225.061/SP, RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:120394/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 236-87.2010.8.11.0108.

Como medida de prudência e evitar a configuração de nulidade 

processual, por vício da citação, DETERMINO que se realize busca no 

sistema InfoSeg/InfoJud, RenaJud e Siel, com o objetivo de obter 

informações a respeito do atual endereço da requerida.

Com a juntada dos extratos, que seguem no anexo, proceda-se à 

intimação da autora para que, no prazo de 10 (dez) dias, promova o 

andamento no processo, manifestando-se sobre a possibilidade de 

conversão do rito ou indicando o endereço da requerida.

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 8 de novembro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 45241 Nr: 1215-10.2014.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Reical Industria e Comercio de Calcario Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO TIAGO JAPANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAIANE TONHA GALVAO - 

OAB:10130/O, JATABAIRU FRANCISCO NUNES - OAB:4903, Raissa 

Dias Vitor da Silva - OAB:19.807

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábia Cristina Walter - 

OAB:MT 16136

 Processo n.º 1215-10.2014.8.11.0108.

I – INDEFIRO o pedido de inclusão do causídico da exequente no polo ativo 

da execução e, ao mesmo tempo, o pedido de tramitação prioritária do 

processo, visto que os honorários sucumbenciais são 

decorrentes/dependentes do pedido principal que, no caso, não se insere 

em nenhuma das hipóteses legais de tramitação prioritária/preferencial. 

Não obstante a natureza alimentar dos honorários advocatícios [art. 85, 

§14º, CPC/2015; Súmula Vinculante 47 do STF], o fato é que, se fosse 

acolhido o pleito do exequente, todos os processos executivos teriam 

prioridade na tramitação, o que não pode ser admitido.

II – Considerando-se que a credora apresentou a certidão atualizada da 

matrícula do bem imóvel, com fundamento no conteúdo normativo do art. 

845, § 1.º do Código de Processo Civil, DETERMINO que se proceda a 

penhora do imóvel descrito no documento juntado nas fls. 97/98 dos 

autos, mediante termo nos autos. Logo após, a escrivania deverá: a) 

expedir certidão de inteiro teor do ato de constrição judicial, para fins de 

averbação no Cartório de Registro de Imóveis [art. 844 do Código de 

Processo Civil]; b) proceder à intimação do exequente para que, no prazo 

de 10 (dez) dias, providencie a juntada de cópia da matricula atualizada do 

bem e, também, indique a exata localização do imóvel, para que seja 

procedida à sua avaliação; c) expedir carta precatória com o objetivo de 

efetivar a avaliação do bem imóvel; d) proceder à intimação das partes 

acerca da ultimação dos atos processuais de penhora e de avaliação.

III – Proceda-se a intimação do executado, na pessoa do advogado 

constituído, via DJe [art. 841, § 1.º, do Código de Processo Civil], acerca 

da penhora realizada através do sistema BacenJud (fl. 90).

IV – Intimem-se.

De Lucas do Rio Verde/MT para Tapurah/MT, em 12 de novembro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 61967 Nr: 416-25.2018.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEVI PEDRO MASSONI, José Monção de 

Fransa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA 

VANDERLEI - OAB:OAB/PE 21.678

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carmem Cristina Garbossa - 

OAB:MT 7389

 Processo n.º 416-25.2018.8.11.0108.

Intime-se a exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, promova o 

andamento do processo.

De Lucas do Rio Verde/MT para Tapurah/MT, em 13 de novembro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 25401 Nr: 5-26.2011.811.0108

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Flavio Schmidt

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDIR DE JESUS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO DE MATOS BORGES - 

OAB:MT 11.068-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 com lastro no conteúdo do art. 835, inciso I e art. 854, ambos do Código 

de Processo Civil, DETERMINO a realização de penhora de dinheiro em 

depósito em conta corrente e/ou em aplicações financeiras, de 

propriedade do executado, balizada no limite da totalidade do valor da 

dívida. Concretize-se o bloqueio, através do sistema BacenJud, 

providenciando-se a juntada ao processo de cópia do comprovante da 

operação.

Efetivada, com sucesso, parcial ou integral, a penhora eletrônica de 

valores em dinheiro, o documento gerado pelo sistema BacenJud, que 

demonstra a constrição, produzirá o mesmo efeito do auto de penhora, 

haja vista que preenche os requisitos mínimos previstos no art. 665 do 

Código de Processo Civil [cf.: STJ, REsp n.º 1.415.522/ES, 2.ª Turma, Rel.: 

Min. Humberto Martins, j. 17/09/2015], devendo ser procedida a intimação 

das partes acerca do teor do ato processual executivo da penhora.

Para a hipótese de não-localização de bens, passíveis de penhora, 

proceda-se à intimação do credor para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

promova o andamento no processo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 53248 Nr: 1206-77.2016.811.0108
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON GONÇALVES FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 1206-77.2016.8.11.0108.

DETERMINO que se realizem buscas nos sistemas InfoSeg/InfoJud, 

Renajud e Siel, visando obter informações a respeito do atual endereço do 

executado.

Com a juntada dos extratos, proceda-se à citação do executado, 

registrando-se os referenciais de endereço indicados nos extratos dos 

sistemas InfoSeg/InfoJud, Renajud e Siel, que seguem em anexo, nos 

termos da decisão que recebeu a petição inicial.

Intime-se.

De Lucas do Rio Verde/MT para Tapurah/MT, em 9 de novembro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 41343 Nr: 135-45.2013.811.0108

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODAIR SOARES ARAGAO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE TAPURAH - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO DE MATOS BORGES - 

OAB:MT 11.068-B, VINICIUS PULIDO GUADANHIN - OAB:MT 11.006-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado no pedido de 

impugnação ao cumprimento de sentença, formulado pelo Município de 

Tapurah/MT contra Odair Soares Aragão, para o fim de:a) RECONHECER a 

configuração de excesso de execução e, como decorrência, EXTIRPAR a 

incidência de juros compensatórios e de multa e DEFINIR a incidência de 

juros de mora, segundo os índices empregados à caderneta de poupança, 

a contar de 15/04/2013.b) DECLARAR encerrada a atividade cognitiva, 

resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do 

Código de Processo Civil.Pelo princípio da sucumbência, com esteio no 

conteúdo normativo do art. 85, § 2.º c/c o art. 90, ambos do Código de 

Processo Civil, CONDENO a impugnada no pagamento de custas judiciais e 

de honorários de advogado, destinados ao patrono da parte adversa, 

fixados em 10% sobre o valor extirpado da execução, considerando-se o 

trabalho executado por parte do advogado e o interstício temporal que o 

processo tramitou, vedada a possibilidade de compensação [art. 85, §14.º 

do Código de Processo Civil/2015]. Fica suspensa a exigibilidade do 

pagamento das custas judiciais e dos honorários de advogado, destinados 

ao patrono da parte adversa, infligido à impugnada, em razão do fato de 

ter-lhe sido concedido o beneplácito da assistência judiciária 

gratuita.Preclusa esta decisão judicial, com fundamento no conteúdo 

normativo do art. 535, § 3.º do Código de Processo Civil/2015, DETERMINO 

que se providencie a atualização da dívida pela Contadoria Judicial e o 

pagamento da quantia em dinheiro, estabelecida nos cálculos, mediante 

Requisição de Pequeno Valor a ser cumprida pelo Município de 

Tapurah/MT.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.De Lucas do Rio 

Verde/MT para Tapurah/MT, em 13 de outubro de 2018.Cristiano dos 

Santos Fialho,Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 53177 Nr: 1166-95.2016.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASBEL TORRES PONTES ORZECHOVSKI, 

ISAIAS DE BRITO ORZECHOVSKI, Daniel Orzechovski

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:12809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 116-95.2016.8.11.0108.

Tomando-se em consideração que os devedores não integralizaram o 

pagamento da dívida, com lastro no conteúdo do art. 835, inciso I e art. 

854, ambos do Código de Processo Civil, DETERMINO a realização de 

penhora de dinheiro em depósito em conta corrente e/ou em aplicações 

financeiras, de propriedade dos executados Asbel Torres Pontes 

Orzechovski e Daniel Orzechovski, balizada no limite da totalidade do valor 

da dívida.

Tomando-se em consideração que o devedor Isaias de Brito Orzechovski 

não foi localizado (fl. 431), com lastro no conteúdo do art. 830 do Código 

de Processo Civil/2015, DETERMINO a realização de arresto prévio 

‘on-line’, medida de caráter assecuratório da eficácia do processo 

executivo [cf.: STJ, REsp n.º 1.407.723/RS, 2.ª T., Rel.: Min. Eliana Calmon, 

j. 21/11/2013], de dinheiro em depósito em conta corrente e/ou em 

aplicações financeiras, de propriedade do executado Isaias de Brito 

Orzechovski, balizada no limite da totalidade do valor da dívida.

Concretize-se o bloqueio, através do sistema BacenJud, 

providenciando-se a juntada ao processo de cópia do comprovante da 

operação.

Efetivada, com sucesso, parcial ou integral, a penhora eletrônica de 

valores em dinheiro, o documento gerado pelo sistema BacenJud, que 

demonstra a constrição, produzirá o mesmo efeito do auto de penhora, 

haja vista que preenche os requisitos mínimos previstos no art. 665 do 

Código de Processo Civil [cf.: STJ, REsp n.º 1.415.522/ES, 2.ª Turma, Rel.: 

Min. Humberto Martins, j. 17/09/2015], devendo ser procedida a intimação 

das partes acerca do teor do ato processual executivo da penhora.

Para a hipótese de não-localização de bens, passíveis de penhora, 

proceda-se à intimação do credor para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

promova o andamento no processo.

Proceda-se à intimação do credor para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

promova a citação do executado Isaias de Brito Orzechovski.

De Lucas do Rio Verde/MT para Tapurah/MT, em 21 de novembro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 52994 Nr: 1076-87.2016.811.0108

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR RIBEIRO DE JESUS, CARLA ROBERTA 

PEZZINI RIBEIRO DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre de Assis Rosa - OAB:MT 

19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 1076-87.2016.8.11.0108.

Com efeito, segundo a norma de regência, a viabilidade técnica dos 

embargos de declaração está condicionada a existência de erro material, 

de omissão, de obscuridade ou de contradição, de que padeça 

determinada decisão judicial ou sentença [art. 1022 do Código de 

Processo Civil].

Pois bem. Compulsando os elementos informativos engendrados no 

processo, deflui-se que, em razão de um erro de execução de rotinas 

cartorárias, foi proferida a decisão judicial que homologou o pedido de 

desistência da ação. De fato, a petição em que a requerente postulou a 

desconsideração do pedido de desistência da ação foi protocolada na 

data de 24 de janeiro de 2018 (fl. 55) e não havia sido juntada no 

processo quando da decisão judicial proferida no dia 28 de fevereiro de 

2018 (fl. 54).

Ante o exposto, devido à existência de erro material, ACOLHO os 

embargos declaratórios e, como consequência, DETERMINO a suspensão 

dos efeitos da decisão judicial encartada na fl. 54 dos autos.

Consequentemente, partindo da premissa de que os devedores 

descumpriram com as condições estabelecidas no acordo, DEFIRO o 

pedido veiculado por parte da exequente, para o fim de DETERMINAR que 

a demanda expropriatória prossiga de acordo com as disposições 

concernentes ao cumprimento de sentença que reconhece a exigibilidade 

da obrigação de pagar quantia certa.
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Proceda-se à intimação da exequente para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, informe o endereço dos executados, a fim de viabilizar a intimação 

para que realizem o pagamento do débito [art. 513, § 2.º, inciso II do 

Código de Processo Civil].

Intimem-se.

De Lucas do Rio Verde/MT para Tapurah/MT, em 22 de novembro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 55797 Nr: 6-98.2017.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILSON SARMENTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:MT 11.546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 6-98.2017.8.11.0108.

Tomando-se em consideração que o devedor não integralizou o 

pagamento da dívida, com lastro no conteúdo do art. 835, inciso I e art. 

854, ambos do Código de Processo Civil, DETERMINO a realização de 

penhora de dinheiro em depósito em conta corrente e/ou em aplicações 

financeiras, de propriedade do executado, balizada no limite da totalidade 

do valor da dívida. Concretize-se o bloqueio, através do sistema 

BacenJud, providenciando-se a juntada ao processo de cópia do 

comprovante da operação.

Efetivada, com sucesso, parcial ou integral, a penhora eletrônica de 

valores em dinheiro, o documento gerado pelo sistema BacenJud, que 

demonstra a constrição, produzirá o mesmo efeito do auto de penhora, 

haja vista que preenche os requisitos mínimos previstos no art. 665 do 

Código de Processo Civil [cf.: STJ, REsp n.º 1.415.522/ES, 2.ª Turma, Rel.: 

Min. Humberto Martins, j. 17/09/2015], devendo ser procedida a intimação 

das partes acerca do teor do ato processual executivo da penhora.

Para a hipótese de não-localização de bens, passíveis de penhora, 

proceda-se à intimação do credor para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

promova o andamento no processo.

Com lastro no teor do art. 782, § 3.º do Código de Processo Civil, 

proceda-se a inclusão de registro desabonador do nome do executado em 

cadastros de proteção ao crédito.

De Lucas do Rio Verde/MT para Tapurah/MT, em 9 de novembro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 51947 Nr: 516-48.2016.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDS AUTOPEÇAS LTDA ME, Dorli de Fátima 

Vilas Boas da Silva, MAURO FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 516-48.2016.8.11.0108.

Tomando-se em consideração que o devedor não integralizou o 

pagamento da dívida, com lastro no conteúdo do art. 835, inciso I e art. 

854, ambos do Código de Processo Civil, DETERMINO a realização de 

penhora de dinheiro em depósito em conta corrente e/ou em aplicações 

financeiras, de propriedade do executado, balizada no limite da totalidade 

do valor da dívida. Concretize-se o bloqueio, através do sistema 

BacenJud, providenciando-se a juntada ao processo de cópia do 

comprovante da operação.

Efetivada, com sucesso, parcial ou integral, a penhora eletrônica de 

valores em dinheiro, o documento gerado pelo sistema BacenJud, que 

demonstra a constrição, produzirá o mesmo efeito do auto de penhora, 

haja vista que preenche os requisitos mínimos previstos no art. 665 do 

Código de Processo Civil [cf.: STJ, REsp n.º 1.415.522/ES, 2.ª Turma, Rel.: 

Min. Humberto Martins, j. 17/09/2015], devendo ser procedida a intimação 

das partes acerca do teor do ato processual executivo da penhora.

Para a hipótese de não-localização de bens, passíveis de penhora, 

proceda-se à intimação do credor para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

promova o andamento no processo.

De Lucas do Rio Verde/MT para Tapurah/MT, em 9 de novembro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 23669 Nr: 1515-45.2009.811.0108

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES SORRISO 

LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR FINCO, ELY RUTH VALERIANA, Cleiton 

Klein, EDVANE DASIA DE LARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO GOMES 

BATISTA - OAB:11533/MT, JOICE WOLF SCHOLL - OAB:8386-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Neudi Galli - 

OAB:MT0006562-B

 com lastro no conteúdo do art. 835, inciso I e art. 854, ambos do Código 

de Processo Civil, DETERMINO a realização de penhora de dinheiro em 

depósito em conta corrente e/ou em aplicações financeiras, de 

propriedade do executado, balizada no limite da totalidade do valor da 

dívida. Concretize-se o bloqueio, através do sistema BacenJud, 

providenciando-se a juntada ao processo de cópia do comprovante da 

operação.

Efetivada, com sucesso, parcial ou integral, a penhora eletrônica de 

valores em dinheiro, o documento gerado pelo sistema BacenJud, que 

demonstra a constrição, produzirá o mesmo efeito do auto de penhora, 

haja vista que preenche os requisitos mínimos previstos no art. 665 do 

Código de Processo Civil [cf.: STJ, REsp n.º 1.415.522/ES, 2.ª Turma, Rel.: 

Min. Humberto Martins, j. 17/09/2015], devendo ser procedida a intimação 

das partes acerca do teor do ato processual executivo da penhora.

Para a hipótese de não-localização de bens, passíveis de penhora, 

proceda-se à intimação do credor para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

promova o andamento no processo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 65771 Nr: 2710-50.2018.811.0108

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANÍZIO CEZAR DE EMÍLIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO DELONI TRICHES FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO DE ANDRADE - 

OAB:6.780/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Art. 649, §3º da CNGC e considerando A CERTIDÃO DO 

OFICIAL DE JUSTIÇA INFORMANDO PAGAMENTO À MENOR, INTIMO A 

PARTE AUTORA A COMPLEMENTAR O VALOR CORRESPONDENTE À 

DILIGÊNCIA JÁ RECOLHIDA DEVIDA PARA DESLOCAMENTO AO 

ENDEREÇO INDICADO NO MANDADO, cujo valor, perfaz R$ 85,30 (oitenta 

e cinco reais e trinta centavos), no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de 

devolução do mandado à Secretaria da Vara Única independentemente de 

cumprimento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 44773 Nr: 829-77.2014.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANILTO ROQUE TOMASI JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcio Ronaldo de Deus da 

Silva - OAB:OAB/MT 13.171

 Nos termos do artigo 7º do Provimento nº 12/2017-CGJ, fica(m) 

devidamente INTIMADA(S) à(s) parte(s) VANILTO ROQUE TOMASI 

JUNIOR, por meio de seu(s) procurador(es) devidamente constituído(s), 

para que efetue(m) no prazo de 05 (cinco) dias o recolhimento das Custas 

Processuais no importe de R$ 1.916,76 (mil novecentos e dezesseis reais 
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e setenta e seis centavos), e Taxa Judiciária no importe de R$ 522,78 

(quinhentos e vinte e dois reais e setenta e oito centavos), a que foi(ram) 

condenado(s) nos termos da r. sentença de folhas 621/627, emitindo-se, 

para tanto, as Guias de Pagamento pertinentes por meio do site do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, http://arrecadacao.tjmt.jus.br, link 

"Custas e Taxas Finais ou Remanescentes". Após a efetivação do 

recolhimento, deverá protocolizar a Guia e o Comprovante do Pagamento 

no protocolo de fórum desta comarca de Tapurah vinculado aos presentes 

autos, SOB PENA DE PROTESTO DOS VALORES DEVIDOS, NA FORMA 

DA LEI.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 43748 Nr: 30-34.2014.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE ORTIZ DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabio Alves de Oliveira - 

OAB:8083

 Nos termos do artigo 7º do Provimento nº 12/2017-CGJ, fica(m) 

devidamente INTIMADA(S) à(s) parte(s) ALEXANDRE ORTIZ DE SOUZA, 

por meio de seu(s) procurador(es) devidamente constituído(s), para que 

efetue(m) no prazo de 05 (cinco) dias o recolhimento das Custas 

Processuais no importe de R$ 1.540,92 (mil quinhentos e quarenta reais e 

noventa e dois centavos), e Taxa Judiciária no importe de R$ 427,14 

(quatrocentos e vinte e sete reais e quatorze centavos), a que foi(ram) 

condenado(s) nos termos da r. sentença de folhas 152/157, emitindo-se, 

para tanto, as Guias de Pagamento pertinentes por meio do site do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, http://arrecadacao.tjmt.jus.br, link 

"Custas e Taxas Finais ou Remanescentes". Após a efetivação do 

recolhimento, deverá protocolizar a Guia e o Comprovante do Pagamento 

no protocolo de fórum desta comarca de Tapurah vinculado aos presentes 

autos, SOB PENA DE PROTESTO DOS VALORES DEVIDOS, NA FORMA 

DA LEI.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40640 Nr: 1116-11.2012.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINDOMAR SANTANA BARBOSA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábia Cristina Walter - 

OAB:MT 16136

 Nos termos do artigo 7º do Provimento nº 12/2017-CGJ, fica(m) 

devidamente INTIMADA(S) à(s) parte(s) LINDOMAR SANTANA BARBOSA 

RODRIGUES, por meio de seu(s) procurador(es) devidamente 

constituído(s), para que efetue(m) no prazo de 05 (cinco) dias o 

recolhimento das Custas Processuais no importe de R$ 413,40 

(quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), e Taxa Judiciária no 

importe de R$ 140,22 (cento e quarenta reais e vinte e dois centavos), a 

que foi(ram) condenado(s) nos termos da r. sentença de folhas 82/84, 

emitindo-se, para tanto, as Guias de Pagamento pertinentes por meio do 

site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br, link "Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes". Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar 

a Guia e o Comprovante do Pagamento no protocolo de fórum desta 

comarca de Tapurah vinculado aos presentes autos, SOB PENA DE 

PROTESTO DOS VALORES DEVIDOS, NA FORMA DA LEI.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010104-16.2011.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

JAIME JOAO BELLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA BELLO OAB - MT6345/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ABEL PETRAZZINI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANTONIO MENDES OAB - MG0066626A (ADVOGADO(A))

FERNANDO DE MATOS BORGES OAB - MT0011068A (ADVOGADO(A))

LIDIANE PAULA DE SOUSA OAB - MT0017437A (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os autos para promover a intimação da parte autora, por seu 

procurador, quanto à certificação do trânsito em julgado, para no prazo de 

15 dias requerer o que entender de direito, sob pena de arquivamento do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000182-26.2018.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DOUGLAS MEDRADO OLIVEIRA 53497384100 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAROLINA PASKO DOS SANTOS FONSECA OAB - MT23579/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVETE DA COSTA SILVA (REQUERIDO)

 

Impulsiono os autos para intimação da parte, por seu procurador, quanto à 

designação de audiência de conciliação para a data de 13/12/2018, às 

14h00min.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000027-23.2018.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA GONCALVES COELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA BELLEZE SILVA OAB - MT0009601A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S 

(ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os autos para intimação da parte, por seu procurador, quanto à 

designação de audiência de conciliação para a data de 13/12/2018, às 

16:00horas.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000027-23.2018.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA GONCALVES COELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA BELLEZE SILVA OAB - MT0009601A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S 

(ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os autos para intimação da parte, por seu procurador, quanto à 

designação de audiência de conciliação para a data de 13/12/2018, às 

16:00horas.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010032-92.2012.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BARREIRO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA BELLEZE SILVA OAB - MT0009601A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M.D.A. DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS E MONTAGENS 

INDUSTRIAIS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELSON REZENDE DE OLIVEIRA OAB - MT0012452S (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os autos para intimar a parte requerente/exequente, por meio 

de seu procurador, quanto a penhora Renajud realizada, para 

manifestação no prazo de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010032-92.2012.8.11.0108
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Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BARREIRO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA BELLEZE SILVA OAB - MT0009601A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M.D.A. DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS E MONTAGENS 

INDUSTRIAIS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELSON REZENDE DE OLIVEIRA OAB - MT0012452S (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os autos para intimar a parte requerido/executado, por meio de 

seu procurador, quanto a penhora Renajud realizada, para manifestação 

no prazo de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010134-17.2012.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

TAPUNORTE PARAFUSOS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS PULIDO GUADANHIN OAB - MT0011006A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

 

Vistos etc. RECEBO o recurso protocolado, eis que tempestivo, somente 

no efeito devolutivo (art. 43 da Lei 9.099/95). Intime-se o recorrido para 

oferecer resposta escrita, no prazo de 10 (dez) dias (artigo 42, § 2º, da 

Lei 9.099/95). A seguir, com ou sem resposta encaminhem-se estes 

autos, no prazo de 48 horas para a Turma Recursal dos Juizados 

Especiais Cíveis deste Estado. Cumpra-se, expedindo o necessário e com 

as cautelas de estilo. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000003-29.2017.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

ITACIR FRIGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA BELLEZE SILVA OAB - MT0009601A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERIDO)

 

Impulsiono os autos para intimação da parte, por seu procurador, quanto à 

designação de audiência de conciliação para a data de 13/12/018, às 

15h20min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010017-50.2017.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

VANIA DA SILVA BORGES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSINEIRE ALVES DE LIMA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA CAROLINA BELLEZE SILVA OAB - MT0009601A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TAPURAH Processo n°: 8010017-50.2017.8.11.0108 

Requerente: VANIA DA SILVA BORGES Requerida:JOSINEIRE ALVES DE 

LIMA RECLAMAÇÃO VISTOS. Tendo em vista o teor da petição inclusa (id 

6867733), em que a Defensoria Público informa que a reclamante já é 

assistida pela referida instituição, nomeio a douta advogada Dr. Ana 

Carolina Belleze Silva OAB/MT n° 9.601-B, para patrocinar a defesa 

técnica da reclamada. Sem prejuízo, levando em conta a natureza e 

complexidade da causa, fixo os honorários à advogada supra nomeada no 

valor equivalente à 5 URH, em conformidade com a tabela da Ordem dos 

Advogados do Brasil (Res. 096/2007-OAB/MT), nos termos do Provimento 

nº. 09/2007-CGJ. Julgada a presente demanda, expeça certidão em favor 

da advogada nomeada, afim de que possa cobrar os honorários fixados. 

Intime-se a defensora nomeada, com a maior brevidade possível, a fim de 

que apresenta a defesa da reclamada. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Tapurah/MT, 26 de novembro de 2017. Fabio Petengill Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010043-19.2015.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

JANDIR NEUMANN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ASTOR BESKOW OAB - MT0016586A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TAPURAH Numero do Processo: 

8010043-19.2015.8.11.0108 REQUERENTE: JANDIR NEUMANN 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos etc., Dispensado o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 

da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, uma vez que a parte autora dispensou produção 

de prova em audiência. Não há que se falar em complexidade suficiente 

que autorize afastar a incompetência deste Juízo e não se revelam na 

espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de 

mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil 

que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, vislumbra-se 

que se cuida de ação indenizatória por meio da qual JANDIR NEUMANN 

pretende ver a distribuidora de energia (ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.) condenada a ressarcir-lhe por danos 

morais, materiais e lucros cessantes, pelo alegado constrangimento 

sofrido, no ano de 2013/2014, ante ao corte do fornecimento de energia 

elétrica, por suposto nao pagamento de dívida que estava sim quitada, 

porque as faturas eram debitadas da conta corrente do autor. De plano, 

há mesmo que se reconhecer a inepcia da pretensão quanto aos 

anunciados danos materiais e os lucros cessantes perquiridos, na medida 

em que, aforante na indicação da peça, nao há uma linha sequer na 

exordial sobre os temas. Em verdade, a demanda se restringe à 

verificação dos alegados danos morais arguidos pelo autor, primeiramente 

porque teria sido cortado o fornecimento de energia, mesmo com ela 

devidamente paga,e depois, alterando a versão, porque a ausencia de 

energia seria um misto de negligência com cobrança indevda, já que a 

motivação seria a não realização da troca de um transformador na 

propriedade rural do autor. Com efeito, a solução do litígio não demanda 

muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que 

estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito 

e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito, não se 

podendo falar em inversão do onus, quando nem mesmo o demandante 

mantem uma unica linha argumentativa em sua pretensão. É curial 

salientar: a inicial não trata, em, momento nenhum, de demora na 

prestação do serviço, ou má prestação pelo tempo na substituição do 

transformador da rede que fornece energia elétrica para a unidade 

consumidora em seu imóvel rural, porque na narrativa inicial, assinala que 

a empresa teria cortado o fornecimento de energia com as faturas de 

energia pagas. Colhe-se do depoimento pessoal do Requerente, em 

audiência de instrução, que após um raio na rede, o transformador veio a 

queimar; que o transformador alimentava apenas a sua residência; que 

por várias vezes realizou reclamações a qual a Requerida informava que 

iria regularizar a situação, mas não o fazia; que por conta disso sua família 

teve que estabelecer residência na cidade de Itanhangá, mas dirigia-se 

todos os dias até seu imóvel rural para realizar trabalho, tendo criação de 

gado; que mesmo sem o fornecimento de energia elétrica recebia 

regularmente as faturas, as quais eram pagas; que a energia somente foi 

restabelecida mediante a presente ação. Apesar de as terem sido 

uníssonas ao dizer que quando estiveram no imóvel puderam constatar 

que não havia fornecimento energia elétrica, apesar da rede instalada, 

nada há sobre : (a) a recusa da distribuidora em substituir o equipamento; 

(b) os prejuizos/infortunios sofridos com a falta de energia, na 

propriedade rural. O que precisa ficar muito claro é que, não se pode 

reconhecer ou assinalar que toda má prestação de serviço seja violadora 

de um direito da personalidade a um ponto capaz de causar danos à 

intimidade/paz interior do cidadão que tenham de ser indenizados em sede 

judicial. Uma coisa era o autor asseverar que a falta de energia lhe causou 
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prejuizos materiais, prejudicou sua atividade ou mesmo causou algum 

infortunio na convivencia familiar; outra bem diferente é pretender ser 

indenizado por danos morais por uma suposta demora na substituição de 

um transformador de energia. Na esteira do que repetidamente vem 

salientando as Cortes judiciais: "A vida em sociedade traduz, em certas 

ocasiões, dissabores que, embora lamentáveis, não podem justificar a 

reparação civil por dano moral." Na dicção sempre elegante do Min. Luis 

Felipe Salomão, "a verificação do dano moral não reside exatamente na 

simples ocorrência do ilícito”, pois nem todo ato em desacordo com o 

ordenamento jurídico possibilita indenização por dano moral". E prossegue, 

Sua Excelência salientando que para que ilícito cause lesão moral é 

necessário que “o ato seja capaz de irradiar-se para a esfera da 

dignidade da pessoa, ofendendo-a de maneira relevante”.(STJ, relator do 

REsp 1.269.246) Não por outra causam, doutrina e a jurisprudência têm 

afirmado de maneira “uníssona” que o mero inadimplemento contratual não 

se revela bastante para gerar dano moral. Ante ao exposto, limitando-se o 

pedido à indenização pelos danos da personalidade, não reconhecidos na 

hipotse, JULGO IMPROCEDENTE o pedido indenizatório. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, e nada sendo requerido, ao arquivo, com 

as devidas baixas. Publicado no proprio sistema eletronico. FABIO 

PETENGILL Juiz de Direito

Comarca da Terra Nova do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33907 Nr: 179-46.2007.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE EVERALDO DE SOUZA MACEDO, 

CLODOMIR DE SOUZA MACEDO, FELIPE DE ABREU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO EDUARDO HINTZ - 

OAB:OAB/MT Nº 15857, FELIPE MATHEUS DE FRANÇA GUERRA - 

OAB:10082/MT, IRINEU PAIANO FILHO - OAB:OAB/MT 6.097- A, JAYME 

RODRIGUES DE CARVALHO JUNIOR - OAB:OAB/MT Nº 3.735, LÚCIA DE 

SOUZA - OAB:20.024/MT, PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA - OAB:11.324 

OAB/MT, SILVIO EDUARDO POLIDORIO - OAB:13968/MT

 Certifico e dou fé que devidamente intimada da decisão de fl. 1983/1984, 

mediante DJE nº 10379, publicado no dia 22.11.2018, o RECURSO DE 

APELAÇÃO dos réus FELIPE, CLODOMIR E JOSÉ EVERALDO, foi 

apresentado TEMPESTIVAMENTE no dia 14.11.2018 (fl. 1985).

Certifico ainda, que nesta data reabro o prazo da defesa para apresentar 

suas contrarrazões no prazo legal, eis que os autos foram remetidos em 

carga ao MPE no dia 13.11.2018 e devolvidos em 28.11.2018, sendo a 

mesma projudicada ante a intimação no dia 22.11.2018 mediante DJE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60087 Nr: 1417-85.2016.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VITOR GARCIA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/MT, VALDEMAR SOUZA SANTOS - OAB:22516/O MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que intimo o autor para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO 

no prazo de 15 (quinze) dias.

O referido é verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 57949 Nr: 344-78.2016.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILSON FORNARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT, QUECELE DE CARLI - OAB:OAB/MT 17062/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:OAB/MT 13245/A, ELLEN CRISTINA 

GONÇALVES PIRES - OAB:17603-A

 Certifico e dou fé que nesta data procedo ao cadastro no sistema 

informatizado da comarca do advogado DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA á parte requerido conforme petição de fls. 75, no entanto intimo 

referido procurador para no prazo de 15 dias apresentar 

substabelecimento e ou requerer o que de direito.

O referido é verdade e dou fé.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 37452 Nr: 34-82.2010.811.0085

 AÇÃO: Alimentos - Provisionais->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EAODJ, MODT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CFDT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIEL ARANTES 

BRAGA-DEFENSOR PÚBLICO - OAB:matr. 100360

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CLAUDIO FERMINO DE TOLEDO, Filiação: 

Benedito Fermino de Toledo e Julia Lopes de Toledo, brasileiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. Intimação de CLAUDIO FERMINO DE TOLEDO.

Sentença: Ante o exposto, PRONUNCIO a prescrição da pretensão 

executiva das custas judiciais, nos termos do artigo 487, II, do CPC, c/c 

art. 174, caput, do CTN, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o 

crédito tributário, na forma do artigo 156, V, do CTN.Publique-se.Intimem-se 

e Cumpra-se.Após transito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos 

observando as formalidades legais, com baixa no Cartório Distribuidor.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Kethlyn Roberta Goulart, 

digitei.

Terra Nova do Norte, 29 de novembro de 2018

Aline Schorro Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32112 Nr: 776-83.2005.811.0085

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE ROMANI PATUSSI - 

OAB:242085/MS, CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - OAB:OAB/MT 

11877-A, SUE ELLEN BALDAIA SAMPAIO - OAB:11366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXSANDRO 

MANHAGUANHA - OAB:6857/MT

 Certifico e dou fé que dou ciência as partes que os autos serão 

arquivados.

O referido é verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 58762 Nr: 793-36.2016.811.0085

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SCDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PHM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE MAIARA ANDRIOLI - 
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OAB:OAB/MT 20458

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que impulsiono os autos para intimação da advogada 

dativa para que no prazo de 05 (cinco) dias compareça nesta Secretaria 

para retirar a certidão de honorários advocatícios.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60789 Nr: 327-08.2017.811.0085

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CMDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO BUENO PEDROZA - 

OAB:OAB/MT 21.797, HELIO PEREIRA DE SOUZA - OAB:OAB/MT Nº 

13911, RODRIGO GUIMARÃES COLUCCI - OAB:21671/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIO PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT Nº 13911

 Certifico e dou fé, que passo a intimar a parte autora para que se 

manifeste no prazo de 05 (cinco) dias, sobre a devolução dos cheques 

conforme dito na decisão de fl. 42.

Kethlyn Roberta Goulart - Estagiária.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61902 Nr: 946-35.2017.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLEANDRO DA CONCEIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUCLESIO BORTOLAS - 

OAB:17554-MT, PHILIPPE ZANDARIN VILLELA MAGALHÃES - 

OAB:OAB/MT Nº 16244

 Certifico e dou fé que impulsiono os autos para intimação da defesa para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar o rol de testemunhas que irão 

depor em plenário, até o máximo de 05 (cinco), oportunidade em que 

poderão juntar documentos e requerer diligência (CPP, art. 422).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63257 Nr: 205-58.2018.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HUILIAN EMERSON DA SILVA, LUIZ FELIPE DE 

PAULA, GIOVANI FRANCISCO BARBOZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA 

- OAB:OAB/MT 16037, ALLAN DE BARROS DOS SANTOS - 

OAB:OAB/MT 20467/O, MAX ALEI GOULART - OAB:OAB/MT Nº 8403

 Certifico e dou fé que impulsiono os autos para intimação da defesa do 

réu HUILIAN EMERSON DA SILVA, na pessoa do Douto advogado Allan de 

Barros dos Santos, para que no prazo de 05 (cinco)dias apresente 

memoriais finais, conforme determinado à fls. 149.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53870 Nr: 841-63.2014.811.0085

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRANI ROSA COELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SONIA ROSA COELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 16037

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que dou ciência ao autor acerca do oficio de fls. 51-53 

o qual informa o cumprimento do mandado de averbação da interdição 

conforme cópia apresentada aos autos.

O referido é verdade e dou fé.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32706 Nr: 210-03.2006.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RPDS, ANDREIA CRISTINA PAPST DE CASTILHOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS DAS CHAGAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT Nº 13911, RODRIGO GUIMARÃES COLUCCI - 

OAB:21671/O, VANA AMANCIO DA COSTA - OAB:OAB/MT 18.920

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANA AMANCIO DA COSTA - 

OAB:OAB/MT 18.920, Wilson Roberto Maciel - OAB:5983

 Certifico e dou fé que analisando detidamente os autos constato que não 

consta procuração da parte autora R. P de S, menor , representada pela 

genitora ANDRÉIA CRISTINA PAPST DE CASTILHOS, habilitada ás fls. 111 

dos autos.

Por último abro vista dos autos ao douto advogado Drº Hélio Pereira de 

Souza, para no prazo de 15 (quinze) dias regularizar a representação 

processual e ou requerer o que de direito.

O referido é verdade e dou fé.

Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 53645 Nr: 391-47.2014.811.0077

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Carlos Teixeira Posses

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Birula, Ditão, Salino, Tibaca

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio de Sá Pereira - 

OAB:5286-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pamela Morinigo de Souza - 

OAB:21802/O, Ramao Wilson Junior - OAB:11702

 Vistos, etc.

 O INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA – 

INCRA se manifestou às fls. 495 da Ação Reivindicatória nº 

389-77.2014.811.0077 – Código 53643, afirmando ter interesse jurídico na 

demanda, sustentando que a área de terras do imóvel rural objeto da lide 

(matrículas 4.209, 4.210 e 4.211 do CRI de Pontes e Lacerda/MT) é de 

interesse público e já foi objeto de processo de desapropriação por via 

administrativa, o qual não logrou êxito, mas que na área residem 48 

famílias de agricultores familiares e toda a região da Pousada Guaporé 

está em estudo da Comunidade Quilombola de Bela Cor. Assevera que não 

foi possível ratificar os títulos pela Autarquia Fundiária, e por isso os títulos 

emitidos seriam nulos, retornando a área Fazenda Jatobá ao status de 

terras públicas da União Federal.

 Com efeito, havendo interesse de autarquia federal no objeto da lide, deve 

ser deslocada a competência para a Justiça Federal, consoante art. 109, I, 

da Constituição da República.

 Ao Juiz de Direito não cabe valorar a pertinência da participação do 

INCRA na demanda, porquanto “compete à Justiça Federal decidir sobre a 

existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da 

União, suas autarquias ou empresas públicas”, consoante Súmula 150 do 

STJ.

 Nesse sentido já decidiu o Eg. TJMT:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MEDIDA CAUTELAR DE SEQUESTRO – 

DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA PARA O JUÍZO FEDERAL – ALEGAÇÃO DE 

INTERESSE DO INCRA - SÚMULA 150/STJ – SUSPENSÃO DOS EFEITOS 

DA ORDEM DE MANUTENÇÃO DA MEDIDA DE SEQUESTRO ATÉ QUE SEJA 

DECIDIDA A QUESTÃO SOBRE A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL – 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos termos da Súmula 150/STJ, 
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compete a “Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico 

que justifique a presença, no processo, da União, suas Autarquias ou 

Empresas Publicas”. 2. Cabível a suspensão da ordem de manutenção da 

liminar de sequestro até que haja pronunciamento do Juízo Federal sobre o 

interesse do INCRA na lide. (AI 95988/2015, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/11/2015, 

Publicado no DJE 24/11/2015)

 Uma vez declinada a competência da Ação Reivindicatória nº 

389-77.2014.811.0077 – Código 53643, também devem ser remetidas para 

a Justiça Federal as ações conexas, que tramitam em apenso, quais 

sejam, Códigos 53644, 64822, 53645 e 59432.

 Ante o exposto, DEFIRO o pedido de fls. 494/496 para admitir o INSTITUTO 

NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA – INCRA como 

terceiro interveniente na Ação Reivindicatória nº 389-77.2014.811.0077 – 

Código 53643 e, via de consequência, com fundamento no art. 109, I, da 

Constituição da República, declino da competência dos autos Código 

53643 e das ações conexas código 53644, 64822, 53645 e 59432 para a 

Justiça Federal, Subseção Judiciária de Cáceres/MT.

 Nos termos do art. 64, §4º, do Código de Processo Civil, conservar-se-ão 

os efeitos das decisões proferidas por este juízo, até que outra seja 

proferida, se for o caso, pelo juízo competente. Todavia, determino o 

recolhimento de todos os mandados pendentes.

 Juntem-se a todos os processos cópia desta decisão.

 Intimem-se e, após, remetam-se os autos, com as homenagens e cautelas 

de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 53643 Nr: 389-77.2014.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Abelardo Andre Rezende, Sueli Aparecida Soares 

Rezende

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Barbosa Lopes, Sandra Mara Fabris 

Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAURA FRANCO LIRA LIMA - 

OAB:19508/O, Luciana Borges Moura - OAB:MT 6755, Pamela 

Moringo de Souza - OAB:21802

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mário Alcides Sampaio e 

Silva - OAB:5.111-B/MT

 Vistos, etc.

 O INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA – 

INCRA se manifestou às fls. 495 da Ação Reivindicatória nº 

389-77.2014.811.0077 – Código 53643, afirmando ter interesse jurídico na 

demanda, sustentando que a área de terras do imóvel rural objeto da lide 

(matrículas 4.209, 4.210 e 4.211 do CRI de Pontes e Lacerda/MT) é de 

interesse público e já foi objeto de processo de desapropriação por via 

administrativa, o qual não logrou êxito, mas que na área residem 48 

famílias de agricultores familiares e toda a região da Pousada Guaporé 

está em estudo da Comunidade Quilombola de Bela Cor. Assevera que não 

foi possível ratificar os títulos pela Autarquia Fundiária, e por isso os títulos 

emitidos seriam nulos, retornando a área Fazenda Jatobá ao status de 

terras públicas da União Federal.

 Com efeito, havendo interesse de autarquia federal no objeto da lide, deve 

ser deslocada a competência para a Justiça Federal, consoante art. 109, I, 

da Constituição da República.

 Ao Juiz de Direito não cabe valorar a pertinência da participação do 

INCRA na demanda, porquanto “compete à Justiça Federal decidir sobre a 

existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da 

União, suas autarquias ou empresas públicas”, consoante Súmula 150 do 

STJ.

 Nesse sentido já decidiu o Eg. TJMT:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MEDIDA CAUTELAR DE SEQUESTRO – 

DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA PARA O JUÍZO FEDERAL – ALEGAÇÃO DE 

INTERESSE DO INCRA - SÚMULA 150/STJ – SUSPENSÃO DOS EFEITOS 

DA ORDEM DE MANUTENÇÃO DA MEDIDA DE SEQUESTRO ATÉ QUE SEJA 

DECIDIDA A QUESTÃO SOBRE A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL – 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos termos da Súmula 150/STJ, 

compete a “Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico 

que justifique a presença, no processo, da União, suas Autarquias ou 

Empresas Publicas”. 2. Cabível a suspensão da ordem de manutenção da 

liminar de sequestro até que haja pronunciamento do Juízo Federal sobre o 

interesse do INCRA na lide. (AI 95988/2015, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/11/2015, 

Publicado no DJE 24/11/2015)

 Uma vez declinada a competência da Ação Reivindicatória nº 

389-77.2014.811.0077 – Código 53643, também devem ser remetidas para 

a Justiça Federal as ações conexas, que tramitam em apenso, quais 

sejam, Códigos 53644, 64822, 53645 e 59432.

 Ante o exposto, DEFIRO o pedido de fls. 494/496 para admitir o INSTITUTO 

NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA – INCRA como 

terceiro interveniente na Ação Reivindicatória nº 389-77.2014.811.0077 – 

Código 53643 e, via de consequência, com fundamento no art. 109, I, da 

Constituição da República, declino da competência dos autos Código 

53643 e das ações conexas código 53644, 64822, 53645 e 59432 para a 

Justiça Federal, Subseção Judiciária de Cáceres/MT.

 Nos termos do art. 64, §4º, do Código de Processo Civil, conservar-se-ão 

os efeitos das decisões proferidas por este juízo, até que outra seja 

proferida, se for o caso, pelo juízo competente. Todavia, determino o 

recolhimento de todos os mandados pendentes.

 Juntem-se a todos os processos cópia desta decisão.

 Intimem-se e, após, remetam-se os autos, com as homenagens e cautelas 

de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 53644 Nr: 390-62.2014.811.0077

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Abelardo Andre Rezende, Sueli Aparecida Soares 

Rezende

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Barbosa Lopes, Sandra Mara Fabris 

Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Borges Moura - 

OAB:MT 6755, Luiz Antonio Pôssas de Carvalho - OAB:2623/MT, 

Pamela Moringo de Souza - OAB:21802

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mário Alcides Sampaio Silva 

- OAB:5.111B

 Vistos, etc.

 O INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA – 

INCRA se manifestou às fls. 495 da Ação Reivindicatória nº 

389-77.2014.811.0077 – Código 53643, afirmando ter interesse jurídico na 

demanda, sustentando que a área de terras do imóvel rural objeto da lide 

(matrículas 4.209, 4.210 e 4.211 do CRI de Pontes e Lacerda/MT) é de 

interesse público e já foi objeto de processo de desapropriação por via 

administrativa, o qual não logrou êxito, mas que na área residem 48 

famílias de agricultores familiares e toda a região da Pousada Guaporé 

está em estudo da Comunidade Quilombola de Bela Cor. Assevera que não 

foi possível ratificar os títulos pela Autarquia Fundiária, e por isso os títulos 

emitidos seriam nulos, retornando a área Fazenda Jatobá ao status de 

terras públicas da União Federal.

 Com efeito, havendo interesse de autarquia federal no objeto da lide, deve 

ser deslocada a competência para a Justiça Federal, consoante art. 109, I, 

da Constituição da República.

 Ao Juiz de Direito não cabe valorar a pertinência da participação do 

INCRA na demanda, porquanto “compete à Justiça Federal decidir sobre a 

existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da 

União, suas autarquias ou empresas públicas”, consoante Súmula 150 do 

STJ.

 Nesse sentido já decidiu o Eg. TJMT:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MEDIDA CAUTELAR DE SEQUESTRO – 

DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA PARA O JUÍZO FEDERAL – ALEGAÇÃO DE 

INTERESSE DO INCRA - SÚMULA 150/STJ – SUSPENSÃO DOS EFEITOS 

DA ORDEM DE MANUTENÇÃO DA MEDIDA DE SEQUESTRO ATÉ QUE SEJA 

DECIDIDA A QUESTÃO SOBRE A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL – 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos termos da Súmula 150/STJ, 

compete a “Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico 

que justifique a presença, no processo, da União, suas Autarquias ou 

Empresas Publicas”. 2. Cabível a suspensão da ordem de manutenção da 

liminar de sequestro até que haja pronunciamento do Juízo Federal sobre o 

interesse do INCRA na lide. (AI 95988/2015, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/11/2015, 

Publicado no DJE 24/11/2015)

 Uma vez declinada a competência da Ação Reivindicatória nº 

389-77.2014.811.0077 – Código 53643, também devem ser remetidas para 
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a Justiça Federal as ações conexas, que tramitam em apenso, quais 

sejam, Códigos 53644, 64822, 53645 e 59432.

 Ante o exposto, DEFIRO o pedido de fls. 494/496 para admitir o INSTITUTO 

NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA – INCRA como 

terceiro interveniente na Ação Reivindicatória nº 389-77.2014.811.0077 – 

Código 53643 e, via de consequência, com fundamento no art. 109, I, da 

Constituição da República, declino da competência dos autos Código 

53643 e das ações conexas código 53644, 64822, 53645 e 59432 para a 

Justiça Federal, Subseção Judiciária de Cáceres/MT.

 Nos termos do art. 64, §4º, do Código de Processo Civil, conservar-se-ão 

os efeitos das decisões proferidas por este juízo, até que outra seja 

proferida, se for o caso, pelo juízo competente. Todavia, determino o 

recolhimento de todos os mandados pendentes.

 Juntem-se a todos os processos cópia desta decisão.

 Intimem-se e, após, remetam-se os autos, com as homenagens e cautelas 

de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 59432 Nr: 49876-45.2016.811.0077

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aurenice dos Santos Silva, Amilton Rosa Roma, Carlito 

Roberto Domingos de Oliveira, Carlos Mario Florido Mafra, Daiane Cristina 

da Silva, Douglas Oliveira da Silva, Jair José Antunes, Edna Aparecida 

Lemes de Oliveira, Fernando Borges da Costa, Rafael da Silva Vieira, Jean 

Kenedy Junho Pinto, Luciana Lelis, Marcia Barbosa da Silva, Maria Leuza 

da Silva, Salim de Santi, Paulo Cezar de Oliveira, Rosicleia Camilo da Silva, 

Sidinei Leão de Lima, Sergio Aparecido Oliveira Luz, Solange Rautenberg 

de Souza, Ivany Rosa de Souza, Luciano Alves Mota

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Carlos Teixeira Posses

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tabajara Aguilar Praeiro Alves 

- OAB:18.960/MT, Thago Maganha de Lima - OAB:17.538/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pamela Moringo de Souza - 

OAB:21802

 Vistos, etc.

 O INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA – 

INCRA se manifestou às fls. 495 da Ação Reivindicatória nº 

389-77.2014.811.0077 – Código 53643, afirmando ter interesse jurídico na 

demanda, sustentando que a área de terras do imóvel rural objeto da lide 

(matrículas 4.209, 4.210 e 4.211 do CRI de Pontes e Lacerda/MT) é de 

interesse público e já foi objeto de processo de desapropriação por via 

administrativa, o qual não logrou êxito, mas que na área residem 48 

famílias de agricultores familiares e toda a região da Pousada Guaporé 

está em estudo da Comunidade Quilombola de Bela Cor. Assevera que não 

foi possível ratificar os títulos pela Autarquia Fundiária, e por isso os títulos 

emitidos seriam nulos, retornando a área Fazenda Jatobá ao status de 

terras públicas da União Federal.

 Com efeito, havendo interesse de autarquia federal no objeto da lide, deve 

ser deslocada a competência para a Justiça Federal, consoante art. 109, I, 

da Constituição da República.

 Ao Juiz de Direito não cabe valorar a pertinência da participação do 

INCRA na demanda, porquanto “compete à Justiça Federal decidir sobre a 

existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da 

União, suas autarquias ou empresas públicas”, consoante Súmula 150 do 

STJ.

 Nesse sentido já decidiu o Eg. TJMT:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MEDIDA CAUTELAR DE SEQUESTRO – 

DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA PARA O JUÍZO FEDERAL – ALEGAÇÃO DE 

INTERESSE DO INCRA - SÚMULA 150/STJ – SUSPENSÃO DOS EFEITOS 

DA ORDEM DE MANUTENÇÃO DA MEDIDA DE SEQUESTRO ATÉ QUE SEJA 

DECIDIDA A QUESTÃO SOBRE A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL – 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos termos da Súmula 150/STJ, 

compete a “Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico 

que justifique a presença, no processo, da União, suas Autarquias ou 

Empresas Publicas”. 2. Cabível a suspensão da ordem de manutenção da 

liminar de sequestro até que haja pronunciamento do Juízo Federal sobre o 

interesse do INCRA na lide. (AI 95988/2015, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/11/2015, 

Publicado no DJE 24/11/2015)

 Uma vez declinada a competência da Ação Reivindicatória nº 

389-77.2014.811.0077 – Código 53643, também devem ser remetidas para 

a Justiça Federal as ações conexas, que tramitam em apenso, quais 

sejam, Códigos 53644, 64822, 53645 e 59432.

 Ante o exposto, DEFIRO o pedido de fls. 494/496 para admitir o INSTITUTO 

NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA – INCRA como 

terceiro interveniente na Ação Reivindicatória nº 389-77.2014.811.0077 – 

Código 53643 e, via de consequência, com fundamento no art. 109, I, da 

Constituição da República, declino da competência dos autos Código 

53643 e das ações conexas código 53644, 64822, 53645 e 59432 para a 

Justiça Federal, Subseção Judiciária de Cáceres/MT.

 Nos termos do art. 64, §4º, do Código de Processo Civil, conservar-se-ão 

os efeitos das decisões proferidas por este juízo, até que outra seja 

proferida, se for o caso, pelo juízo competente. Todavia, determino o 

recolhimento de todos os mandados pendentes.

 Juntem-se a todos os processos cópia desta decisão.

 Intimem-se e, após, remetam-se os autos, com as homenagens e cautelas 

de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 65727 Nr: 1315-19.2018.811.0077

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Alberto Soares Carvalho Filho, Daniella Soares 

Carvalho de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Acácio Neves Francisco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Augusto Mario Vieira Neto - 

OAB:15948, Clovis Sguarezi Mussa de Moraes - OAB:14485/MT, 

Vittor Arthur Galdino - OAB:13955/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Igor Christian Adriano 

Salgueiro - OAB:24.525/MT, VALDINEI RODRIGUES SALGUEIRO - 

OAB:14862

 Ante o exposto, rejeito a impugnação ao valor da causa.2- Vista à parte 

autora para impugnar a contestação, no prazo de dez dias.3- 

Considerando que há multiplicação de processos decorrentes de uma 

mesma relação jurídica e de um mesmo contexto fático familiar e entre 

vizinhos, que já deu origem até mesmo a medida protetiva de urgência, e 

por vislumbrar a possibilidade de conciliação, DESIGNO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO CONJUNTA para este processo, seu apenso e para a 

Medida Protetiva de Urgência Código 65411, em data e hora a serem 

marcadas pelo conciliador, intimando-se todas as partes dos processos 

para comparecimento, acompanhadas de seus advogados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 65471 Nr: 1179-22.2018.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Lourdes de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniella Soares Carvalho de Almeida, Alberto 

Pires de Almeida, Carlos Alberto Soares de Carvalho Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Igor Christian Adriano 

Salgueiro - OAB:24.525/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...).Assim, INDEFIRO os pedidos da autora e, DE OFÍCIO, com fundamento 

no art. 272, §6º do Código de Processo Civil c/c art. 468, §§6º, 7º e 8º da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, defiro o parcelamento das custas iniciais, a serem 

divididas em 06 (seis) parcelas mensais.Conforme orientação do Ofício 

Circular nº 04/2018/GAB/J-Aux, encaminhe-se cópia desta decisão por 

e-mail dca@tjmt.jus.br para o Departamento de Controle e Arrecadação, 

para registro da informação.Após, a parte deverá providenciar a emissão 

das guias via internet.Comprovado o pagamento de todas as parcelas, 

conclusos para análise da petição inicial.Saliento que o não pagamento 

das parcelas acarretará a extinção do processo sem resolução de 

mérito.Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 66189 Nr: 1631-32.2018.811.0077

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 
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CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elisson Belmiro de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Graciele Cristina Romero 

Munhoz - OAB:20.748-O/MT

 Vistos, etc.

Retifique-se a autuação para Ação Penal, vez que já houve recebimento 

de denúncia.

RATIFICAÇÃO DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA

Trata-se de Ação Penal Pública, em que a denúncia foi recebida, tendo 

sido o acusado devidamente citado e ofereceu resposta à acusação nos 

moldes do art. 396-A do CPP.

Os autos vieram conclusos. Relatei. Passo a decidir.

Em análise detida dos autos, verifico que se fazem presentes os 

requisitos genéricos e específicos para o recebimento e processamento 

da presente ação penal, já que há um suporte probatório mínimo para 

respaldar a peça acusatória, não sendo hipótese de absolvição sumária 

(art. 397, do CPP).

Ante o exposto, ratifico o recebimento da denúncia, os termos do art. 399 

do Código de Processo Penal.

DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO

Designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 18/01/2019, às 

13h00min.

Intimem-se o réu, vítimas, testemunhas, Ministério Público e Defesa.

Expeçam-se cartas precatórias para oitiva dos residentes fora desta 

Comarca.

Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 2070 Nr: 241-52.2003.811.0077

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jair José Antunes, Joaquim Antunes da Silva, 

João Francisco de Paula

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano A.de Oliveira Shcaira - 

OAB:20.495/A, Gustavo Amato Pissini - OAB:12473-A/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roberto Jonas de Macedo - 

OAB:3.565/MT

 Vistos, etc.

Determino a suspensão da presente execução, bem como de seu prazo 

prescricional, até 27/12/2018, com fundamento no art. 10 da Lei 

13.340/2016, com a redação dada pela Lei 13.606/2018.

Aguarde-se no arquivo provisório, devendo a Secretaria agendar alarme 

no Apolo para desarquivamento na data oportuna.

Vencido o prazo, vista à parte exequente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 51955 Nr: 132-86.2013.811.0077

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RFV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MFA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alinor Sena Rodrigues - 

OAB:11453 -A, Dainez Nogueira Moreira - OAB:5006/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Obadias Coutinho dos Reis - 

OAB:7877/MT

 Vistos, etc.

Defiro o pedido retro. Intime-se a genitora para prestar as informações em 

cinco dias, conforme requerido pelo Ministério Público.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 4096 Nr: 353-21.2003.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Alberto da Silva, Antonio Luiz Gonzaga

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Graciele Cristina Romero 

Munhoz - OAB:20.748-O/MT, Lindomar da Silva Rezende - OAB:MT 

7388

 Vistos, etc.

ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS

Arbitro em favor da advogada dativa Dra. Graciele Cristina Romero 

Munhoz – OAB/MT n. 20.748 honorários advocatícios referentes à 

atuação na fase do Plenário do Júri, no montante de 20 (vinte) URH, 

equivalente a R$ 17.930,14, em observância ao disposto no item 9.2, b, da 

Tabela XIX da OAB/MT 2018.

Expeça-se certidão de crédito para fins de cobrança, independentemente 

do trânsito em julgado da sentença.

Comarca de Vera

Vara Única

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102679 Nr: 590-91.2014.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MICHAEL DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MICHAEL DA SILVA, Cpf: 05686662916, 

Rg: 9.294.7726, Filiação: Antonia Aparecida da Silva, data de nascimento: 

15/06/1985, brasileiro(a), natural de Campo Mourão-PR. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, por intermédio de sua promotora de justiça signatária, denuncia 

MICHAEL DA SILVA , pela prática dos ilícitos penais tipificados nos artigos 

306 e 309, todos do Código Trânsito Brasileiro.

Despacho: Autos nº: 590-91.2014.811.0102 Código n°: 102679Vistos, 

etc.A citação por edital somente pode ser concretizada quando a parte 

esgotar todos os meios possíveis para localização do acusado.É o caso 

dos autos, uma vez que realizadas tentativa de citação do denunciado no 

endereço por ele informado, esta foi negativa, e realizada buscas pelos 

sistemas disponíveis, a citação nos endereços encontrados, também foi 

negativa, estando o réu, portanto, em local incerto e não sabido. 

Verifica-se ainda que o endereço informado pelo Ministério Público à pág. 

120, encontrado no sistema da Secretaria de Estado de Fazenda – SEFAZ 

encontra-se incompleto, não sendo possível realizar a tentativa de citação 

no respectivo endereço.Assim, DEFIRO o pedido ministerial à ref. 69, pelo 

que CITE-SE o acusado MICHEL DA SILVA por edital, nos termos do artigo 

361 do Código de Processo Penal, pelo prazo de 15 (quinze) dias.CIÊNCIA 

ao Ministério Público.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Vera-MT, 07 de 

novembro de 2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, HAIAN CÂNELA SILVA 

BARROS, digitei.

Vera, 28 de novembro de 2018

Haian Cânela Silva Barros Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 122917 Nr: 1308-49.2018.811.0102

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DE LAGE LANDEN FINANCIAL SERVICES 
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BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO MAZIERO POZZOBON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO VITAL CHAVES - 

OAB:257874, JOÃO PAULO FOGAÇA DE ALMEIDA FAGUNDES - 

OAB:OAB/SP 154.384, VINICIUS BARNES - OAB:, VINICIUS BARNES - 

OAB:56.242 /RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Advogado da parte Autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, depositar o valor das diligências do Sr. Ofical de Justiça, conforme 

Certidão do Oficial de Justiça de ref. 30.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 115232 Nr: 898-25.2017.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, MANOEL 

CÉSAR DAS CHAGAS FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

VERA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MANTOVANNI BEATO 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA ROSANE 

CRISTIANETTI FERREIRA ROMANI - OAB:13117/MT

 INTIMAR a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se em 

termos de prosseguimento do feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 64121 Nr: 992-90.2005.811.0102

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONIR ANTÔNIO BANDEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-A, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:8184 -A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SHEILA RHEINHEIMER - 

OAB:7829

 Autos nº: 992-90.2005.811.0102

 Código n°: 64121

Vistos, etc.

Trata-se de pedido de cumprimento de sentença, apresentado por Banco 

Bradesco S/A, em face de Leonir Antônio Bandeira (fl. 175/176).

 INTIME-SE a parte devedora para, no prazo de 15 (quinze) dias, PAGAR o 

débito, acrescido de custas (artigo 523, caput, CPC), se houver.

 Desde já fica a advertência de que não ocorrendo o pagamento voluntário 

no prazo de 15 dias, o débito será acrescido de multa de 10% (dez por 

cento) e também de honorários advocatícios (art. 523, §1º, do CPC).

 Decorrido o prazo sem o pagamento, retornem os autos conclusos para 

analise dos demais pedidos do exequente.

EXPEÇA-SE o necessário nos presentes autos.

Vera/MT, 29 de novembro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 101763 Nr: 986-05.2013.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MATRINCHÃ TRANSMISSORA DE ENERGIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA APARECIDA GAVIÃO DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO AMARO RODRIGUES 

- OAB:OAB/MG 84.933, MARCOS EDMAR RAMOS ALVARES 

RODRIGUES - OAB:OAB/MG 110.856

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL WURZIUS - 

OAB:14006/MT

 DEFIRO o pleito à pág. 233.

EXPEÇA-SE, novamente, carta precatória para averbação definitiva da 

servidão administrativa instituída.

Após tudo cumprido, não havendo requerimentos das partes, 

ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e cautelas de estilo.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Vera/MT, 29 de novembro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 72089 Nr: 58-88.2012.811.0102

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDER LOPES DA SILVA, KATIA LOPES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL (INSS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANO FRANCISCO DE 

OLIVEIRA - OAB:6280, SILVANO FRANCISCO DE OLIVIERA - 

OAB:6280-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 58-88.2012.811.0102

 Código n°: 72089

Vistos, etc.

Tendo em vista o cumprimento de sentença promovido à fl. 147/152:

1) INTIME-SE o requerido, para, se quiser, impugnar a presente execução 

de sentença, no prazo de trinta (30) dias (art. 535, NCPC).

 2) Oferecida impugnação, MANIFESTE-SE o exequente, no prazo de 10 

(dez) dias, vindo os autos CONCLUSOS na sequência.

3) Se decorrer o prazo legal sem apresentação de impugnação, 

CERTIFIQUE-SE e REQUISITE-SE o pagamento, por intermédio do 

Excelentíssimo Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (CPC, 

artigo 535, § 3°, inciso I e II), observando o artigo 5° da Resolução 115 do 

CNJ e a Resolução 168/2011 do CJF.

4) CUMPRA-SE, expedindo o necessário, observando-se, integralmente, o 

que dispõe a Resolução nº 405/2016 do Conselho da Justiça Federal.

Vera/MT, 29 de novembro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 101711 Nr: 936-76.2013.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MATRINCHÃ TRANSMISSORA DE ENERGIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO ANTONIO VEDANA, VILMA TERESINHA 

BARRETA VEDANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO AMARO RODRIGUES 

- OAB:OAB/MG 84.933, MARCOS EDMAR RAMOS ALVARES 

RODRIGUES - OAB:OAB/MG 110.856

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA LERMEN BEDIN - 

OAB:10.937/MT, IRINEU ROVEDA JÚNIOR - OAB:5688/MT-A

 Autos nº: 936-76.2013.811.0102

Código nº: 101711

Vistos etc.

CUMPRA-SE a última decisão proferida nos autos. EXPEÇA-SE alvará nas 

contas indicadas pela parte autora (fls. 178 e 179 e fl.191/192).

Após, nada sendo requerido pelas partes, ARQUIVEM-SE os autos, com 

as baixas e cautelas de estilo.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Vera/MT, 29 de novembro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 62960 Nr: 144-74.2003.811.0102

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DE SOUZA CASTANHA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 
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BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-A, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:8184 -A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISLEI DE SOUZA 

CASTANHA - OAB:67450

 Autos nº: 144-74.2003.811.0102

 Código n°: 62960

Vistos, etc.

Inicialmente, DETERMINO que seja retificada a classe processual do feito 

para execução de título extrajudicial.

No mais, INTIME-SE o recorrente Renato Feliciano de Deus Nery da 

decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos (pág. 461/462).

Após, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e cautelas de praxe.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Vera/MT, 29 novembro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 66426 Nr: 417-14.2007.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RNDJR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLARISSA CUBIS DE LIMA 

(PROMOTORA DE JUSTIÇA) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Autos nº: 417-14.2007.811.0102

 Código n°: 66426

Vistos, etc.

Ciente da decisão proferida pelo juízo de Jaraguá/GO e encaminhada a 

esta comarca, via Malote Digital.

No mais, AGUARDE-SE o cumprimento da carta precatória expedida à pág. 

167. Após, CUMPRA-SE o que ficou determinado na solenidade realizada 

(pág. 161-v).

Vera/MT, 29 de novembro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 69640 Nr: 1058-31.2009.811.0102

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 1058-31.2009.811.0102

 Código n°: 69640

Vistos, etc.

Trata-se de pedido de cumprimento de sentença, apresentado por Banco 

Bradesco Financiamentos S/A, em face de Ademir Nunes (fl. 128).

Inicialmente, INTIME-SE o exequente para que traga aos autos, cálculo 

atualizado do débito, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 534 

do CPC.

 Após, INTIME-SE a parte devedora, nos termos do artigo 520, inciso IV, 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, PAGAR o débito, acrescido de custas 

(artigo 523, caput, CPC), se houver.

 Desde já fica a advertência de que não ocorrendo o pagamento voluntário 

no prazo de 15 dias, o débito será acrescido de multa de 10% (dez por 

cento) e também de honorários advocatícios (art. 523, §1º, do CPC).

 Decorrido o prazo sem o pagamento, DÊ-SE vista a parte autora para 

manifestação, em 15 (quinze) dias.

Desatendido fica, desde logo, determinada a SUSPENSÃO do feito (art. 

921, III e § 1º, CPC/2015) e a REMESSA dos autos ao ARQUIVO 

PROSIVÓRIO, com baixa no Relatório Estatístico das Atividades Forenses, 

observando-se o item 6.12.10 da CNGC.

EXPEÇA-SE o necessário nos presentes autos.

Vera/MT, 29 de novembro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 69181 Nr: 605-36.2009.811.0102

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIPE MAROCHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVANO FRANCISCO DE 

OLIVIERA - OAB:6280-B

 Autos nº: 605-36.2009.811.0102

Código nº: 69181

Vistos etc.

Uma vez que foram cumpridas todas as determinações constantes na 

sentença proferida (pág. 622), não havendo requerimentos das partes, 

ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e cautelas de estilo.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Vera/MT, 29 de novembro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 71415 Nr: 519-94.2011.811.0102

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORAIDE DOS SANTOS PASSADOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURÍCIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758, NÁDIMA THAYS DIAS DE MENDONÇA - OAB:21160/O, 

RICARDO ROBERTO DALMAGRO - OAB:12.205-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 519-94.2011.811.0102

Código nº: 71415

Vistos etc.

1) Inicialmente, INTIME-SE o exequente para que traga aos autos, cálculo 

atualizado do débito, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 534 

do CPC.

 2) Após, INTIME-SE o requerido, para, se quiser, impugnar a presente 

execução de sentença, no prazo de trinta (30) dias (art. 535, NCPC).

 3) Oferecida impugnação, MANIFESTE-SE o exequente, no prazo de 10 

(dez) dias, vindo os autos CONCLUSOS na sequência.

4) Se decorrer o prazo legal sem apresentação de impugnação, 

CERTIFIQUE-SE e REQUISITE-SE o pagamento, por intermédio do 

Excelentíssimo Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (CPC, 

artigo 535, § 3°, inciso I e II), observando o artigo 5° da Resolução 115 do 

CNJ e a Resolução 168/2011 do CJF.

5) CUMPRA-SE, expedindo o necessário, observando-se, integralmente, o 

que dispõe a Resolução nº 405/2016 do Conselho da Justiça Federal.

Vera/MT, 29 de novembro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 101726 Nr: 950-60.2013.811.0102

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HILDO POSSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ FRANCISCO PRIMO, APARECIDA 

PEREIRA, COLONIZADORA SINOP S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO RONALDO DE DEUS DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 13.171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO MOREIRA GOULART 

- OAB:13439-A/MT

 Autos nº: 950-60.2013.811.0102
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 Código n°: 101726

Vistos etc.

Diante da certidão à pág. 133, INTIME-SE a parte autora para cumprir a 

decisão proferida à pág. 131, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, § 1º, do CPC.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Vera/MT,26 de novembro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 72193 Nr: 160-13.2012.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEIDE MARIA DE CAMPOS, GILBERTO KONRAD, 

LCK-M, ADCK-M, WCK-M, FK-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DORISMAR LUIZ BARUFFI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFERSON CARLOTT - 

OAB:6679-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CESAR ROBERTO BONI - 

OAB:8268

 Proc. nº. 160-3.2012.811.0102

 Cód. 72193

Vistos etc.

Trata-se de ação sob o rito comum instaurada por Cleide Maria de Campos 

Konrad e Gilberto Konrad, Leonardo Campos Konrad e Alex de Campos 

Konrad, Wesley Campos Konrad e Fabrício Konrad em desfavor de 

Dorismar Luiz Baruffi.

Conforme certidão à ref. 215, o presente processo foi apensado ao feito 

criminal de n° 249-36.2012.811.0102, código n° 100033, a pedido da 

Defensoria Pública (pág. 211/211-v), contudo, não consta dos autos 

nenhuma decisão analisando o pleito da parte requerida.

Analisando o processo, verifico que no estágio em que se encontra o 

apensamento do feito ao processo criminal indicaria necessariamente a 

suspensão da ação civil, uma vez que esta já se encontra pronta para ser 

sentenciada.

Quanto ao tema da suspensão da ação civil até o julgamento definitivo da 

ação penal, temos que a regra é a independência das instâncias cível e 

criminal em matéria de responsabilidade, nos termos do artigo 935 do 

Código Civil, e a suspensão da ação cível traduz mera faculdade conferida 

ao juiz (art. 315, CPC), apenas recomendável quando houver 

questionamento sobre a autoria ou a existência do fato, o que não se 

verifica na hipótese.

Assim, DETERMINO o imediato desapensamento dos autos da ação 

criminal de n° 249-36.2012.811.0102, código n° 100033, devendo os 

presentes autos vir imediatamente conclusos para que seja proferida 

sentença.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Vera/MT, ____ de novembro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 100033 Nr: 249-36.2012.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DORISMAR LUIZ BARUFFI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÉSAR ROBERTO BONI - 

OAB:8268-B, SANDRO LANZARINI - OAB:11.553

 Proc. nº. 249-36.2012.811.0102

 Cód. 100033

Vistos etc.

Trata-se de ação penal instaurada pelo Ministério Público do Estado de 

Mato Grosso em desfavor de Dorismar Luiz Baruffi, imputando-lhe a 

prática do crime previsto no artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro.

Recebida a denúncia em 16/07/2012 (pág. 91).

 Conforme certidão à pág. 149, os autos foram apensados a ação cível de 

n° 160.13.2012.811.0102, código n° 72193, conforme requerido naqueles 

autos.

Tendo em vista que o acusado não foi localizado, foi efetiva sua citação 

por edital à pág. 118.

Citação pessoal positiva juntada à pág. 156.

Resposta a acusação à pág. 159.

Conforme despacho à pág. 165, determinou-se que aguardasse ato do 

processo apenso.

Contudo, em que pese a decisão retro, verifico não haver motivo para o 

processo continuar suspenso, aguardando ato do processo apenso, uma 

vez que inexiste tal possibilidade no ordenamento jurídico. O que se tem, é 

a possibilidade de suspensão do processo civil para julgamento do feito 

criminal, o que não é o caso dos autos.

Assim, CHAMO O FEITO A ORDEM.

 Torno sem efeito a decisão à pág. 165.

No mais, analisando a resposta apresentada à pág. 159/164 e tudo mais 

que dos autos consta, verifico não incidir nenhuma das hipóteses de 

absolvição sumária previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal 

ou de extinção de punibilidade.

Diante disso, com a finalidade de dar continuidade ao feito DESIGNO 

audiência de instrução e julgamento para a data 31 DE JANEIRO DE 2019 

ÀS 09H00MIN.

INTIME-SE a parte acusada, e o seu defensor para comparecer à 

audiência mencionada.

 INTIMEM-SE as testemunhas arroladas nos autos, para comparecerem à 

audiência ora designada, sob as penas da lei. Caso necessário, 

expeça-se carta precatória para inquirição de testemunhas residentes 

fora da comarca.

CIÊNCIA ao Ministério Público e a Defensoria Pública.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

INTIMEM-SE.

Vera/MT, 26 de novembro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 65404 Nr: 960-51.2006.811.0102

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GSZ INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS 

LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-A, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:8184 -A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 960-51.2006.811.0102

Código n°65404

Vistos etc.

Analisando os autos, verifico que foi deferida, à pág. 117, a conversão da 

ação de busca e apreensão em ação de depósito. O requerido ainda não 

foi citado da conversão deferida nos autos.

Contudo, verifica-se que o Decreto Lei n° 911/69 foi alterado, passando a 

facultar o credor recorrer a ação executiva. Assim, DETERMINO a 

intimação do autor para que, em 15 (quinze) dias, manifeste nos autos se 

quer aproveitar da faculdade prevista no artigo 5° do Decreto Lei n° 

911/69.

 Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, venham os autos 

conclusos.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Vera-MT, 26 de novembro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 69975 Nr: 228-31.2010.811.0102

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LJG-M, RGDSM
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): DMDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIDNEY MARQUES - 

OAB:MT-2.719-B

 Autos nº: 228-31.2010.811.0102

 Código n°: 69975

Vistos, etc.

Inicialmente, considerando que a parte autora deixou decorrer o prazo, 

sem apresentação do endereço do requerido, conforme certidão de fl. 

162, DECLARO PRECLUSA a produção da prova de depoimento pessoal.

De outro lado, no que tange a prova pericial para realização do exame de 

DNA, verifico que esta encontra aguardando agendamento pela Secretaria 

de Saúde do Estado de Mato Grosso, conforme certidão de fl. 161.

Todavia, considerando que o presente feito aguarda a mais de 07 (sete) 

anos pela realização do referido exame pelo órgão supramencionado, e 

considerando que é de conhecimento deste Juízo que o Ministério Público 

possui convênio com empresa especializada para execução do exame de 

DNA – consoante mencionado nos autos de nº 109438, em trâmite nesta 

comarca -, com o intuito de impulsionar os autos, garantindo a celeridade 

processual, DÊ-SE vista dos autos ao Ministério Público, a fim de que 

informe a possibilidade de realização do referido exame, juntamente à 

empresa conveniada, indicando possível data para a coleta do material 

genético.

 Restando positiva a diligencia ministerial, INTIMEM-SE as partes da data, 

hora e local da coleta, para comparecimento, ressaltando-se que a 

intimação do requerido deverá ser realizada por meio de seu advogado, 

conforme determinação de fl. 123/124.

Ante a notícia do falecimento do advogado do requerido, Dr. Sidney 

Marques (fl. 146), PROCEDA-SE a exclusão da representação do presente 

feito junto ao Sistema Apolo. No mais, considerando que a procuração de 

fl. 25, também foi dirigida ao Dr. Otilio Ribeiro Neto – OAB/MT 13.332, 

PROVIDENCIE-SE a inclusão deste no sistema, de modo que as intimações 

deverão ser feitas exclusivamente em seu nome.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Vera/MT, 26 de Novembro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 123588 Nr: 1641-98.2018.811.0102

 AÇÃO: Procedimentos Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBDS, DdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Willian Oguido Ogama - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO DE OLIVEIRA - 

OAB:19.069, ROBERTO DE OLIVEIRA - OAB:19069/O

 Autos nº: 1641-98.2018.811.0102

Código nº: 123588

Vistos etc.

Trata-se de termo circunstanciado proposto pelo Ministério Público do 

Estado de Mato Grosso em face de João Batista da Silva e Dejanira da 

Silva, pela prática, ante a suposta prática de crime ambiental.

À ref. 24, em audiência os autores do foto aceitaram a proposta de 

transação penal ofertada pelo Ministério Público, nos seguintes termos: “a 

doação de 1 lata de tinta da cor preta 18L maza para sinalização 

horizontal viária, à Secretaria de Obras de Vera/MT, para execução do 

projeto ambiental e urbanístico denominado “Ciclo Vera”. Restou ajustado 

que os materiais serão entregues na secretaria mencionada no prazo de 

30 dias, contados da homologação do presente acordo, bem como que o 

termo de entrega será acostado aos autos para comprovação do 

cumprimento.”

Diante disso, com fulcro no artigo 76 da Lei 9.099/95 HOMOLOGO por 

sentença, para que produza seus efeitos jurídicos, a transação penal 

celebrada nestes autos, nos termos do artigo 74, paragrafo único da Lei 

9.099/95.

Publique-se. Registre-se.

 Intimem-se os autores do fato para iniciar o cumprimento da proposta de 

transação penal celebrada e homologada por este juízo.

Após o cumprimento da transação penal, devidamente certificado, DÊ-SE 

vista ao Ministério Público.

 Por fim, conclusos.

Vera-MT, 21 de Novembro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE BARRA DO GARÇAS 
 

 
PORTARIA nº 32/2018 
 
CONSIDERANDO a necessidade de permanência de Oficiais de Justiça de Plantão, durante o 
expediente forense;  
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º - ESTABELECER a seguinte escala de Plantão a ser obedecida pelos Oficiais de Justiça no 
mês de DEZEMBRO do corrente ano, que servirão indistintamente a qualquer das Varas, ficando na 
escala reserva os plantonistas do dia seguinte: 

 
Período: Dia 3 de DEZEMBRO de 2018 

Oficial (a): ANTONIO CÉSAR SANTOS  
ELIANE DE OLIVEIRA MAGRO 
JOEL FERREIRA DAS NEVES 

Período: Dia 4 de DEZEMBRO de 2018 

Oficial (a): JORGE LUIZ DE MOURA 
JOSÉ RILDO COELHO MACHADO 
MILTON JOSÉ BARRETO 

 Período: Dia 5 de DEZEMBRO de 2018 

Oficial (a): DARLEY CHAVES 
KÁTIA SOCORRO VIANA QUEIROZ MACIEL 
MARIA DA PIEDADE MARACAÍPES DE OLIVEIRA 

Período: Dia 6 de DEZEMBRO de 2018 

Oficial (a): REJANE DIAS DE SOUZA  
SÉRGIO MARQUES ROCHA LIMA  
VANDERLEI MATTE 

Período: Dia 7 de DEZEMBRO de 2018 

Oficial (a): JULIO CÉSAR GONTIJO  
WALDECY FRANCISCO DA SILVA 
ANDRÉ LUIZ GOMES BEZERRA 

  Período: Dia 10 de DEZEMBRO de 2018 
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Oficial (a): JOSÉ RILDO COELHO MACHADO 
JORGE LUIZ DE MOURA 
DARLEY CHAVES 

Período: Dia 11 de DEZEMBRO de 2018 

Oficial (a): ELIANE DE OLIVEIRA MAGRO 
KÁTIA SOCORRO VIANA QUEIROZ MACIEL  
ANTONIO CÉSAR SANTOS 

Período: Dia 12 de DEZEMBRO de 2018 

Oficial (a): SÉRGIO MARQUES ROCHA LIMA  
REJANE DIAS DE SOUZA 
JULIO CÉSAR GONTIJO 

Período: Dia 13 de DEZEMBRO de 2018 

Oficial (a): JOEL FERREIRA DAS NEVES 
MARIA DA PIEDADE MARACAÍPES DE OLIVEIRA 
MILTON JOSÉ BARRETO 

Período: Dia 14 de DEZEMBRO de 2018 

Oficial (a): VANDERLEI MATTE  
WALDECY FRANCISCO DA SILVA  
ANDRÉ LUIZ GOMES BEZERRA 

Período: Dia 17 de DEZEMBRO de 2018 

Oficial (a): DARLEY CHAVES 
ANTONIO CÉSAR SANTOS 

Período: Dia 18 de DEZEMBRO de 2018 

Oficial (a): KÁTIA SOCORRO VIANA QUEIROZ MACIEL 
JOEL FERREIRA DAS NEVES 

Período: Dia 19 de DEZEMBRO de 2018 

Oficial (a): SIRLENE APARECIDA SILVA 
JOSÉ RILDO COELHO MACHADO 

Período: Dia 20 de DEZEMBRO de 2018 
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Oficial (a): ELIANE DE OLIVEIRA MAGRO 
JULIO CÉSAR GONTIJO 

Período: Dia 21 de DEZEMBRO de 2018 

Oficial (a): ANDRÉ LUIZ GOMES BEZERRA 
JORGE LUIZ DE MOURA 

Período: Dia 26 de DEZEMBRO de 2018 

Oficial (a): MARIA DA PIEDADE MARACAÍPES DE OLIVEIRA  
JOEL FERREIRA DAS NEVES 

Período: Dia 27 de DEZEMBRO de 2018 

Oficial (a): ANTONIO CÉSAR SANTOS 
DARLEY CHAVES 

Período: Dia 28 de DEZEMBRO de 2018 

Oficial (a): MILTON JOSÉ BARRETO  
KÁTIA SOCORRO VIANA QUEIROZ MACIEL 

 
Art. 2º - As funções do Porteiro dos Auditórios deverão ser exercidas pelos Oficiais de Justiça 
designados diariamente, sem prejuízo de suas próprias funções. 
 
Art. 3º - O 1º plantonista da escala ficará de plantão na Vara Especializada dos Juizados 
Especiais desta Comarca. Na ausência do mesmo, deverá o seu substituto ficar no plantão. Caso não 
seja possível, por motivo justificável, será substituído pelo próximo meirinho escalado, observando a 
ordem crescente de substituição. O último plantonista da escala ficará de plantão na 1ª Vara 
Criminal. Caso não seja possível, também por motivo justificável, será substituído pelo penúltimo 
plantonista da escala. O servidor Eldo Miranda Lima, Matrícula nº 2324, ficará de plantão na 2ª 
Vara Criminal. Na sua ausência, por motivo justificável, será substituído pelo segundo plantonista 
da escala. 
 
Publique-se, Intime-se e Cumpra-se. 
 
Barra do Garças, 26 de novembro de 2018. 
 
DOUGLAS BERNARDES ROMÃO 
JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE PONTES E LACERDA 
 
 

EDITAL 13/2018 
 
A Comissão de Apoio ao Processo Seletivo para Estágio Curricular Remunerado da Comarca de 
Pontes e Lacerda torna pública a relação dos candidatos que tiveram a inscrição deferida e indeferida, 
conforme listas constantes dos Anexos deste Edital. 
 
Torna público, ainda, que a prova se realizará no dia 09/12/2018 (domingo), às 08h, na Escola 
Estadual São José, localizada na Rua Terezinha Coura Garbim, nº 1545, Bairro São José, nesta 
cidade. 
 
Pontes e Lacerda, 03 de dezembro de 2018. 
 
Cláudio Deodato Rodrigues Pereira 
Juiz de Direito e Presidente da Comissão 
 

 
ANEXO I 

INSCRIÇÕES DEFERIDAS – NÍVEL SUPERIOR 
 

N° da 
Inscrição Nome Completo Documento De 

Identidade 
CN PCD 

01 Milady Almeida Bassi 2395609   SSP/MS   
02 Dayana Assis de Souza 2389865-5   SSP/MT   
03 Havilah Sousa Santos 2130453-0   SSP/MT   
04 Jéssica Cardoso Jesus 2593047-8   SSP/MT x  
05 Edmar Alves Barreto 13416757-2   SSP/MT   
06 Evelyn Helena Babinschi Dias de Souza 2704509-9   SSP/MT   
07 Nayara Neves Dias 1838762-4   SSP/MT   
08 Miriã Oliveira dos Santos 1861463-9   SSP/MT x  
09 Thaciana Lemes Pereira 2900439-0   SSP/MT   
10 Maycon Oliveira dos Santos 2579423-0   SSP/MT x  
11 Cristovan Lucas Oliveira Rocha 2332658-1   SSP/MT   
12 Denise Silva Alves  2961013-3   SSP/MT   
13 Luís Eduardo Oliveira 15687993-06   SSP/BA x  
14 Camila Marin Nunes da Cunha 2235297-0   SSP/MT   
15 Raisa Marcelino e Silva 2279478-6   SSP/MT   
16 Elaine Regina da Silva 2004386-4   SSP/MT   
17 Stéfani Trabach Bueno 2263968-3   SSP/MT   
18 Jaqueline Silva Ramires 2252493-4   SSP/MT   
19 Guilherme Silva Andrade 2236254-1   SSP/MT   
20 Alex Penazzo Tavares 1399211-  SSDC/RO   
21 Emilaine Maysa da Silva Pinaffi 2704452-1   SSP/MT   
22 Leonardo Santos da Silva 2648722-5   SSP/MT   
23 Lívia Oliveira Gajardoni  2625369-0   SSP/MT   
24 Nathália de Araujo Almeida  1120594      SSDC/RO   
25 Rogério Pereira de Azevedo 2215291-1   SSP/MT   

Disponibilizado - 03/12/2018 Diario da Justiça Eletrônico - MT Ed. n.10387 Caderno de Anexos - 5 de 17



26 Rychard Aparecido Hojnaski Silva 2219561-0   SSP/MT   
28 Manoel Estacio Lucas Neto 2161982-4   SSP/MT   
29 Laura Silva Scatena 2480999-3   SSP/MT   
30 Anderson Bispo Dominici 2360546-4-SESP/MT x  
31 Fabiana Gusmão  1157160-SSP/RO   
32 Larissa Adriane da Silva Rosa 2602702-0-SESP/MT x  
33 Icaro Hernandes Santos Guimarães 1960769-9SSP/MT   
34 Ariely Vilela Alves 26729440-SEJSP/MT   
35 Jeferson  Gomes Valério 2625723-8-SEJSP/MT   
36 Evelyn Caroline Rocha Mariano 20508700-SESP/MT   

36-A João Pedro Borges Lopes 2446478 –SESP/MT x  
37 Saeli Santiago Aragão 2231711-2-SSP/MT   
38 Edvânia da Silva Souza 2021618-1-SSP/MT x  
39 Rilaini Barcelos Silva 2352571-1-SESP/MT   
40 Ester do Carmo Pereira 2534578-8-SESP/MT   
41 Eduarda Menezes Costa  1906456-0-SESP/MT   
42 Dandara Carvalho Morales  2017146-3-SSP/MT   
43 Allan Kenner da Silva 22365990-SSP/MT   
44 Alexandre Atila Ferreira de Oliveira 1980836-4-SSP/MT   
45 Leticia Rabelo Ramos 2905264-5-SESP/MT   
46 Bianca Madrona 2298106-3-SSP/MT   
47 Victor Rafael de Araújo Galego  2644207-8-SESP   
48 Franklin Barbosa Duarte 2819174-9 –SESP/MT   
50 Lidiane Lopes Pereira 2690975-8 –SESP/MT x  
51 Victória de Fatima Santos Oliveira 2535209-1-SESP/MT x  
52 Erick Roberth Freitas Ramires 2235811-0-SSP/MT x  
53  Eduardo Lanes de Oliveira 2564408-4-SSP/MT   
54 Marcelo Simoncello Gonzaga Junior 2595989-1-SSP/MT   
55 Isabela Silva da Costa 1438775-SSDC/RO   
56 Rayssa Kemily Ferreira Ramalho 2536734-0-SEJSP/MT   
57 Isabella de Neira Silva  2364786-8-SESP/MT   
58 Aliccia Schneider de Souza 2444042-6-SESP/MT   
59 Luana Souza Nabas 39561191-X-SSP/SP   
60 Raquel Cabral de Farias 2901188-4-SESP/MT   
62 Taiz Valeria da Mata Franco 23010916-SESP/MT   
63 Marilda Aparecida Feitosa Garcia 2828022-9-SESP/MT   
64 Jackson Palacio de Oliveira 23405414-SSP/MT   
65 Gecivaldo Gomes Vieira 18243550-SSP/MT   

 
ANEXO II 

INSCRIÇÕES INDEFERIDAS – NÍVEL SUPERIOR 
 

N° da 
Inscrição 

Nome Completo Documento De 
Identidade 

Motivo do Indeferimento 

27 Mariana Vitória de Lima 
Alves 2677842-4 SSP/MT Preenchimento incorreto da ficha 

de inscrição 
49 Regiane da Silva Querino 2235011-0-SSP/MT Preenchimento incorreto da ficha 

de inscrição 
61 Zilda Pereira da Silva 1803697-0-SSP/MT Curso diverso de Direito 
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ANEXO III 
INSCRIÇÕES DEFERIDAS – NÍVEL MÉDIO 

 
N° da 

Inscrição Nome Completo Documento De 
Identidade CN PCD 

01 Thiago da Silva Gomes 3138548-6   SSP/MT   
02 Maria Eduarda Araujo de Aquino 2790143-2   SSP/MT   
03 Samuel Oliveira Silva 2283049-9   SSP/MT   
04 Kellyqui Aparecida Sousa Freitas 3064825-4   SSP/MT x  
05 João Pedro Dias Leandro 2745179-8   SSP/MT   
06 Paulo Vitor Silva Soares  3070496-0   SSP/MT x  
07 Guilherme Assis Rocha 2674227-6   SSP/MT x  
08 Vitória Gabrielly Oliveira Demarchi 1515642      SSDC/RO   
09 André Luiz lima Correia 2530161-6   SSP/MT   
10 João Vitor Moraes Corrêa 3009104-7   SSP/MT   
11 Regina Santos Souza 3010042-9   SSP/MT   
12 Luma Vieira Teixeira 3064133-0   SSP/MT   
13 Mateus Brito Rodrigues 3017582-2   SSP/MT   
14 Fernanda Rodrigues Soares 702.232.832-31 CPF x  
15 José Antônio Luiz Rodrigues  3122264-1   SSP/MT   
16 Thainã Emilly Lopes Deiró 2986771-1   SSP/MT   
17 Camila Freitas Lourdes Carneiros 3000032-7   SSP/MT   
18 Thalita Freitas Corrêa 3149654-7   SSP/MT   
19 Lorrayne Pereira Silva 2975411-9   SSP/MT   
20 Heloiza Moreira Nascimento 2252540-8   SSP/MT   
21 Matheus Henrique Moreira Louro 3138544-3   SSP/MT   

22 Ikaro David Miguel de Oliveira 
Silva 2804319-7   SSP/MT   

23 Bruno Oliveira Goulart 3015397-2   SSP/MT   
24 Isabela Andrade Araujo 2308821-4   SSP/MT   
25 Giovanna Novaes Fidelis 2778622-6   SSP/MT   
26 Maria Fernanda Melo Silva 2966675-9   SSP/MT   
27 Thaliane Nahiara Baiocco Silva 2896839-5   SSP/MT   
28 Emerson Nascimento Silva 2638670-4   SSP/MT x  
29 Ricardo Tadashi Matuda  2793208-7   SSP/MT   
30 Alana Gisely Alves Garcia 2227280-1   SSP/MT   
31 Thayla Fernanda Gomes Pereira 3183905-3   SSP/MT   
32 João Pedro Ennes de Miranda Eto  3146196-4   SSP/MT x  
33 Deisimara Almeida Aquino 2789991-8 SSP/MT   
34 Joyce Brito Silva 3146207-3-SSP/MT   
35 Bruna Garcia Fonseca 2189202-4-SSP/MT   
36 Vitorio Cruz Barbosa Cunha 3142741-3-SSP/MT   
37 Francielli Santos Teixeira 2711786-3-SSP/MT   
38 Pablo Gabriel Benitez Teixeira 2917786-3-SSP/MT x  
39 Marcos Vinicius Santos Cysneros 3077941-3-SSP/MT   
40 Higor Vinicius Moura Cruz 2652791-0- SSP/MT x  
41 Thayna Pereira Silva 3152113-4-SSP/MT   
42 Marcos Bento Silva 2713911-5  x  
43 Karla Regina Ribeiro Rocha 3184425-1-SSP/MT   
44 Lais Cristina Demarchi 2555755-6-SSP/MT   
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45 Amanda Calda Campos  3059673-4SSP/MT   
46 Marcos Henrique Oliveira Sousa 31044368-2 –SSP/MT   
48 Luana Ratis Almeida 3067190-6 –SSP/MT   
49 Carolina Silva de Souza 1490220-SSCD/RO   
50 Vitoria Leopoldo Gomes Silva  2873206-5-SSP/MT x  
51 Miguel Mansano de Souza 2235523-5-SSP/MT   
52 Lucas Lima Machado 2589910-4-SEJSP/MT x  
53 Kalil Quirino Souza 3021767-9 –SSP/MT   
54 Nilvania  Javani Rocha 2589901-5 – SSP/MT   
55 Guilherme Silva Rodrigues 2966367-9SSP/MT   
56 Isabella da Silva Alves 2778120-8   
57 Sidney Pereira dos Santos 3065537-4-SSP/MT x  
58 Jefferson Pereira dos Santos 6688555 PC/MT x  
59 Helivelto Ribeiro Mota 2236223-1-SSP/MT x  
60 Abner de Assunção Angélico Souza 3153130-0 – SSP/MT   
61 João Felipe da Silva Amorim 2976398-3 –SESP/MT   
62 Geovane Cruz Lima 2236231-2-SESP/MT x  
63 Neuza Luanna F. Marques 2765369-2-SESP/MT x  

63-A Amanda Beatriz Brivio Silva 3143987-0   
64 Kaio Santos de Almeida Marques 2944674-0-SESP/MT x  
65 Ariel Souza Gonçalves 2745327-8-SESP/MT x  
66 Jonathan Pinheiro Silva 3010029-1-SESP/MT   
67 Lavinia Vitória Gomes Moraes 2915978-4-SESP/MT   
68 Amanda Cristina Souza Silva 2352560-6-SSP/MT   
69 Lauanda Rodrigues Cruz 2957749-7-SESP/MT   
70 Danielly Pereira Oliveira 3063192-0-SESP/MT   
71 Ronaldo Pereira dos Santos  3011229-0-SESP/MT x  
72 Danilo Cunha Freitas 2206782-5-SSP/MT   
73 Pedro Henrique  Prado Reis 3020559-0-SESP/MT x  
74 Guilherme Santos Freitas 2961016-8 –SESP/MT x  
75 Estella Maria Costa Moraes 2949113-4-SESP/MT   
76 José Vitor da Silva Souza   045.877.651-39   
77 Lorran Queiroz Oliveira Pereira 2967991-5-SESP/MT   
78 Kauane Gabriela Pereria Santos 3080494-9-SSP/MT   
79 Lucas Gabriel Barreto Paulino 3059885-0-SESP/MT x  
80 Ingrit Tauany Sarti Souza 2944687-2-SESP/MT   
81 Eduarda Karoline Cordeiro  Andrade 3128996-7-SESP/MT x  
82 Wagner da Silva Rodrigues 2987330-4-SESP/MT x  
83 Livia Souza Molina de Góis  3018511-4-SESP/MT   
84 Gleiciane Ferreira Almeida 1913605-6   
85 Maria Vitoria Souza Pinto 3009113-6- SESP/MT x  
86 Cleyton Azambuja Freitas 2660988-7-SESP/MT   
87 Juliano Antero dos Santos 29730643-SPSP/MT x  
88 Gizeli Suzana Vieira 3164131-8-SESP/MT   
89 Daiane Souza Bolognani 2804291-3-SESP/MT   
90 Marcos Bento Silva 2713911-5-SESP/MT x  
91 Marta Beatriz Niemes Malta  3060430-3-SESP/MT   
92 Mateo Gattass Luchesi 2887509-5-SESP/MT  x 
93 Melriky Mendes Oliveira 2720557-6-SESP/MT   
94 Barbara Victoria Oliveira Vaillant 2347373-8-SSP/MT   
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95 Abner Dominique de Oliveira 
Poquiviqui 2818766-0-SESP/MT   

96 Elen Greslen Cristini Lopes 2882252-8-SSP/MT   
97 Silvia Dias dos Santos 31107117-SSP/MT   
98 Carlos Henrique  Silva Carvalho 3162176-7-SESP/MT x  
99 Jéssica Silva Polizei 2930155-6-SESP/MT   
100 Kauany Diniz Lima 3002951-1-SESP   
101 Gustavo Teodoro Lopes 2922750-0-SESP/MT   
102 Naira Cristina Cabral de Farias 2921738-5-SESP/MT   
103 Mateus Teodolfo Santos 3077937-5-SESP/MT   
104 Gleice Kely Neves Judici 3241241-0-SESP/MT   

105 Carol Cristina Seabra Brasil da 
Rocha  28720148-SESP/MT x  

106 Nathalia Frannkeusy Silva de 
Almeida 2635998-7-SESP/MT   

107 Igor Bonfim Ramos 3211215-7-SESP/MT x  
108 Wictor Wagner Pereira Guse  2807708-3-SESP/MT   
109 Diogo Ledesma Gonçalves 2931168-3-SESP/MT x  
110 Lucas Ribeiro Luchesi 2112376-4-SESP/MT   
111 Murilo Friozi Dantas 2671754-9-SESP/MT   
112 Jeferson Cebalho Silva 2921736-9-SESP/MT x  
113 Maria Eduarda Silva Oliveira 2612110-4SEJSP/MT x  
114 Cintia Silveira Guimarães 317119-1-SESP/MT   
115 Sara Cristina Rufino Costa 2900441-1-SESP/MT   

116 Vitoria Manoela Souza Conceição 
Justiniano 2674439—2-SESP/MT   

117 Fernando Romero Freitas 3178523-9-SSP/MT   
118 Jonatan Antero Santos 3104376-3-SESP/MT x  
119 Kauan Costa Cavalheiro 2904614-9-SESP/MT   
120 Thauan Amorim Ribeiro  2555707-6-SESP/MT   
121 Jonata Chaves Silva 2927061-8-SESP/MT   
122 Eloisa Santos Alves 2857338-2-SESP/MT x  
123 Lucas Caetano Luiz Santos 3164124-5—SESP/MT   
124 Raynara Silva Mariano 3152131-2-SESP/MT   
125 Kelvis Rodrigues Reis 3018142-SESP/MT   
126 Luiz Guilherme Pereira Guedes 2807704-0-SESP/MT   
127  Samara Aparecida de Oliveira 293694-9-5-SSP/MT   
128 João Vitor Borges Rufino 3000026-2-SSP/MT   

 
 

ANEXO IV 
INSCRIÇÕES INDEFERIDAS – NÍVEL MÉDIO 

 
N° da 

Inscrição 
Nome Completo Documento De 

Identidade 
Motivo do Indeferimento 

47 Felipe Nepomuceno 
Freitas 

2732905-4-
SSP/MT 

Cursa Técnico em Controle 
Ambiental, em desacordo com a 
Resolução nº 08/2011/PRES/TP 
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ANEXO V 

CONDIÇÕES DIFERENCIADAS INDEFERIDAS – NÍVEL MÉDIO 
 

N° da 
Inscrição 

Nome Completo Documento De 
Identidade 

Motivo do Indeferimento 

92 Mateo Gattass Luchesi 2887509-5-
SESP/MT 

Não comprovou a deficiência, 
conforme Edital 11/2018 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE NORTELANDIA 

 

EDITAL N.º 07/2018 – DF .A Doutora Marina Carlos França MMª. Juíza de Direito 
Diretora do Foro da Comarca de Nortelândia, Estado de Mato Grosso, em Substituição 
Legal, no uso de suas atribuições legais. 

1. Torna Publico a relação definitiva dos candidatos aprovados no Processo Seletivo para 
Estágio Curricular Remunerado e formação de cadastro de reserva para estudantes de 
nível médio da Comarca de Nortelândia- MT. 
 

COLOCAÇÃO N° de  INSCRIÇÃO NOTA 

1º 014 -  Lucas Vinícius de Souza Braatz 8,50 

2º 009 – Isabela  Alves Brito 6,50 

3º 037 - Matheus Fellipe Meira Miranda 6,50 

4º 030 -  Andryel Antônio Amaral Ferreira de Souza 5,50 

5º 020 -  Jose Victor Gomes Andrade 5,50 

6º 042 - Marcelo  Marins de Souza 5,50 

7º 024 - Geovane Gabriel de Jesus Messias 5,25 

8º 035 - Rafaella Silva Moraes dos Santos 5,25 

9º 001 - Karolayny Araújo de Magalhães 5,00 

10º 018 – Luana  Beatriz Sales da Costa 5,00 

11º 019 -  Cecilia Santos Silva 5,00 

12º 044 - Wesley Aparecido  Lemes da Cruz 5,00 

13º 040 – Raul  Sacchetto Altran 5,00 

 

2. O critério de desempate se deu em  razão de idade.3. A homologação do Processo 

Seletivo será realizada pelo Presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. 4. Para 

contratação do Estagiário, deverão ser observados os seguintes requisitos:  

a) Ter sido aprovado no Processo Seletivo. 

b) Matrícula e frequência regular do educando em curso de educação de ensino médio, 

atestados pela Instituição de Ensino.  

c) Ter idade mínima de 16 (dezesseis) anos completos. 

d) Celebração de Termo de Compromisso entre o educando, a parte cedente do estágio e 

a instituição de ensino.  
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e) Compatibilidade entre as atividades desenvolvidas no estágio e aquelas presentes no 

Termo de Compromisso. 

 

5. O candidato que pretender interpor  recurso, deverá apresenta-lo no prazo legal de 02 

(dois) dias úteis, contados da publicação do presente edital. 6. Os candidatos aprovados 

serão convocados via e-mail pela Divisão de Estágio Curricular da Coordenadoria de 

Recursos Humanos do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

obedecendo à ordem de classificação e número de vagas existentes.  

 

É responsabilidade do candidato informar qualquer alteração de dados, por meio do e-

mail divisão.estagio@tjmt.jus.br. 

 

E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém, no futuro, possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. 

 

 Eu,_Ana Luzia Rodrigues Barros da Silva) Gestora Administrativo III, o digitei. 

.Nortelândia, 25 de outubro de 2018.  

 

 

Marina Carlo França - JUÍZA DE DIREITO DIRETORA DO FORO EM 

SUBSTITUIÇÃO LEGAL 
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ESTADO  DE MATO GROSSO 

PODER  JUDICIARIO 
COMARCA DE SAPEZAL 

 
 

ORDEM DE SERVIÇO N.º 002/2018/DF 
 
O Excelentíssimo Senhor Doutor Conrado Machado Simão MM. Juiz de Direito e Diretor do Foro da 
Comarca de Sapezal- MT, no uso de suas atribuições legais,                              
 
CONSIDERANDO a necessidade de adequação da jornada de trabalho e horário de expediente, dos 
servidores lotados na Vara Única e Cartório Distribuidor desta Comarca; 
 
RESOLVE: 
 
1 – Estabelecer horário da jornada de trabalho dos servidores lotados na Vara Única e no Cartório 
Distribuidor, de acordo com a Resolução nº 018/2014-DTP, na ordem abaixo elencada.  

 
LOTAÇÃO SERVIDOR(A) HORÁRIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
VARA ÚNICA 

Rafael Mendes da Silva - 36926 08 horas 
das 10h às 19h  
intervalo de 01 
horas 
das 12h às 13h 

Ana Aparecida Cebalho - Matrícula 1848 06 horas 
das 12h às 18h 

Bruna Chagas Bizelli - Matrícula 32572 06 horas 
das 13h às 19h 

Douglas Messias Gusmão – Matrícula 38068 06 horas 
das 13h às 19h 

Élcio Alves - Matrícula 3005 06 horas 
das 13h às 19h 

Marcos Luciano Elly – Matrícula 36967 06 horas 
das 13h às 19h 

Maria Josiane da Silva Bertoldo - Matrícula 36988 06 horas 
das 13h às 19h 

 
 
CENTRAL  
DE ADMINISTRAÇÃO 

 
 
Hillary Sokoloski Luglio – 37599 
 

08 horas 
das 09h às 19h  
intervalo de 02 
horas 
das 11h às 13h 

 
 
Remilson Fabio de Moraes - Matrícula 11140 

08 horas 
das 09h às 19h  
intervalo de 02 
horas 
das 11h às 13h 

 
Atente-se para o disposto no art. 9º, § 1º e 2º, da Resolução nº 018/2014-DTP:  
“Art. 9º Para efeito de cumprimento da jornada de trabalho, o intervalo intrajornada, ou seja, 
destinado a repouso e alimentação dos servidores, fica assim estabelecido:  
 
I - quinze (15) minutos para os servidores que cumprem jornada de seis horas diárias;  
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II - duas (2) horas para os servidores que cumprem jornada de oito horas diárias, podendo ser 
reduzido, respeitando-se o limite mínimo de uma (1) hora;  
 
III - Para os servidores que cumprem jornada de quatro horas diárias, não haverá concessão de 
intervalo para repouso e alimentação.  
§ 1º Aos servidores que cumprem jornada de trabalho de seis horas diárias, não é permitido intervalo 
maior que o previsto no inciso I acima.  
§ 2º O tempo de intervalo intrajornada não será computado na jornada de trabalho”. 
 
2 – Eventuais afastamentos dos servidores desta comarca, visando o aprimoramento e capacitação, e 
demais eventos relacionados ao Poder Judiciário, bem como, para tratamento de saúde e férias 
regulares, deverão apresentar requerimento no prazo legal.  
 
3 - Publique-se. 
 
Esta ordem de serviço entra em vigor na data da sua publicação. Remeta-se cópia para a Corregedoria 
Geral da Justiça de Mato Grosso. 
 
Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Às providências. 
 
 
Sapezal/MT, 28 de novembro de 2018.  
 
Conrado Machado Simão 
Juiz de Direito e Diretor do Foro 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE SAPEZAL 
 

 
P O R T A R I A  N.º 053/2018-DF 
 
O EXMO. SENHOR DR. CONRADO MACHADO SIMÃO MM. JUIZ DE DIREITO E DIRETOR 
DO FORO DA COMARCA DE SAPEZAL, ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS 
ATRIBUIÇÕES LEGAIS,  
 
CONSIDERANDO a edição do Provimento nº 16/2018-CM, com fundamento em seu art. 3º, que 
trata do recesso forense no período de 20 de dezembro de 2017 a 06 de janeiro de 2018;  
 
CONSIDERANDO o disposto na Portaria nº 1420/2018-PRES, que estabelece o horário de 
expediente no Tribunal de Justiça e nas Comarcas do Estado de Mato Grosso, excepcionalmente, no 
dia 19 de dezembro de 2018, das 7 às 14 horas; 
 
RESOLVE: 
 
Estabelecer a escala de plantões do mês de DEZEMBRO/2018 e do Recesso Forense como abaixo 
relacionado: 

 
JUÍZES, GESTORES E OFICIAIS DE JUSTIÇA 

 
DATA JUIZ GESTOR(A) OF. JUSTIÇA 
30/11/18 (19h) 
a 
03/12/18 (12h) 
 

Dra. Claudia Anffe Nunes 
da Cunha 
(2ª Vara Campo Novo do 
Parecis) 

Hillary Sokoloski Luglio Francisco José 
Medeiros Menezes 

07/12/18 (19h) 
a 
10/12/18 (12h) 

Dr. Flávio Maldonado de 
Barros 
(1ª Vara Cível de Tangará 
da Serra) 
 

Remilson Fabio de Moraes Ítalo Rodrigues da 
Cunha Neto 

14/12/18 (19h) 
a 
17/12/18 (12h) 

Dra. Leilamar Aparecida 
Rodrigues 
(2ª Vara Cível de Tangará 
da Serra) 

Maria Josiane da Silva 
Bertoldo Antônio dos Santos 

 
JUIZ QUE RESPONDERÁ PELA COMARCA NO RECESSO FORENSE 

 
DATA JUIZ GESTOR(A) OF. JUSTIÇA 
 
19/12/18 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Marcos Luciano Elly 
19/12/18 - 14h/ 
22/12/18 - 19h 
 

 
 
 
 
 
 
 
Francisco José Medeiros 

20/12/18  
21/12/18  
 
22/12/18 
 
23/12/18   
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 Dr. João Filho de Almeida 
Portela 
19/12/18 - 14h/ 
27/12/18 - 19h 

Marcos Luciano Elly 
22/12/18 - 19h/ 
24/12/18 - 19h 

Menezes 
19/12/18 - 14h/ 
28/12/18 - 19h 

24/12/18  
 
25/12/18  
 

 
Ana Aparecida Cebalho 
24/12/18 - 19h/ 
26/12/18 - 19h 

26/12/18  
 
27/12/18  
 

 
Douglas Messias Gusmão 
26/12/18 - 19h/ 
28/12/18 - 19h 

28/12/18  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dr. Arom Olímpio Pereira 
27/12/18 - 19h/ 
07/01/19 - 12h 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ítalo Rodrigues da Cunha 
Neto 
28/12/18 - 19h/ 
07/01/19 - 12h 
 

29/12/18  
 

 
Élcio Alves 
28/12/18 - 19h/ 
30/12/18 - 19h 

30/12/18 
 
31/12/18 
 

 
Maria Josiane da Silva 
Bertoldo  
30/12/18 - 19h/ 
01/01/19 - 19h 

01/01/19  
 

02/01/19 
 

 
Marcos Luciano Elly 
01/01/19 - 19h/ 
03/01/19 - 19h 

03/01/19  
 
04/01/19 
 

 
 
 
Hillary Sokoloski Luglio 
03/01/19 - 19h/ 
07/01/19 - 12h 
 

05/01/19 
 
06/01/19 
 
07/01/19 
 

 
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. 
 
Afixando-se cópia desta no átrio do Fórum, e remetendo-se à E. Corregedoria Geral da Justiça, à 
Promotoria, Defensoria Pública e OAB/MT local. 
 
Sapezal-MT, 28 de novembro de 2018. 
 
 
                                  
Conrado Machado Simão 
Juiz de Direito e Diretor do Foro 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE SAPEZAL 
 

PORTARIA N.º 054/2018-DF 
 
O EXMO. DOUTOR CONRADO MACHADO SIMÃO MM. JUIZ DE DIREITO E DIRETOR DO 
FORO DA COMARCA DE SAPEZAL, ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS 
ATRIBUIÇÕES LEGAIS; 
 
Considerando a necessidade de eventual afastamento dos servidores desta comarca, visando o 
aprimoramento e capacitação, e demais eventos relacionados ao Poder Judiciário, bem como, para 
tratamento de saúde e férias regulares. 
 
Considerando que as Portarias 065/2017-DF, 079/2017-DF e 034/2018-DF estabeleceram a escala 
automática de substituição. 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º Alterar, em parte, o artigo 1º, da Portaria nº 034/2018-DF, de 13.08.18, que passa a vigorar 
com a seguinte redação: 
 
“ESTABELECER a escala automática de substituição dos servidores que exercem os cargos de 
Gestor(a) Geral, Gestor(a) Administrativo(a), Gestor(a) Judiciário(a), Auxiliar de Gestor(a) e 
Distribuidor(a), na ordem abaixo elencada. 

 
Gestor(a) Geral 1. Hillary Sokoloski Luglio – Matrícula 37599 

2.  Maria Josiane da Silva Bertoldo - Matrícula 36988  
3. Marcos Luciano Elly – Matrícula 36967 

Gestor(a) 
Administrativo(a) 

1. Remilson Fabio de Moraes – Matrícula 11140 
2.  Maria Josiane da Silva Bertoldo - Matrícula 36988  
3. Marcos Luciano Elly – Matrícula 36967 

Gestor(a) Judiciário(a) 1. Marcos Luciano Elly – Matrícula 36967 
2. Élcio Alves – Matrícula 3005 
3. Maria Josiane da Silva Bertoldo - Matrícula 36988 
4. Douglas Messias Gusmão – 38068 
5. Bruna Chagas Bizelli – Matrícula 32572 
6. Ana Aparecida Cebalho – Matrícula 1848 

Auxiliar de Gestor(a) 1. Bruna Chagas Bizelli – Matrícula 32572 
2. Marcos Luciano Elly – Matrícula 36967 

Distribuidor(a) 1. Remilson Fabio de Moraes – Matrícula 11140 
2. Hillary Sokoloski Luglio – Matrícula 37599 

 
Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data da sua publicação. 
 
Publique-se, Registre-se, Cumpra-se. 
 
Afixando-se cópia desta no átrio do Fórum, e remetendo-se à Egrégia Corregedoria Geral da Justiça 
de Mato Grosso. 
 
Sapezal/MT, 28 de novembro de 2018. 
 
Conrado Machado Simão   Juiz de Direito e Diretor do Foro 
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